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Procedury funkcjonowania szkoły w stanie zagrożenia epidemicznego  

dla uczniów klas 4 - 8 podczas konsultacji w Szkole Podstawowej nr 225  im. 

Józefa Gardeckiego w Warszawie 

 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r.  

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 

410, 492, 595, 642, 742 i 780) oraz rozporządzeniem z dnia 15.05.2020 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 oraz wytyczne GIS. 

 

Organizacja konsultacji dla uczniów klas 4 – 8 w Szkole Podstawowej nr 225 im. 

Józefa Gardeckiego w Warszawie od 1 czerwca br. do odwołania 

▪ Od 1czerwca 2020 r. uczniowie klas 4 – 8 mogą brać udział w konsultacjach 

z poszczególnych przedmiotów. Warunkiem zgłoszenia się ucznia na konsultacje 

jest dostarczenie do szkoły stosownego oświadczenia przez ucznia lub wysłanie 

przez rodzica podpisanego scanu oświadczenia na adres e-mailowy szkoły: 

sp225@edu.um.warszawa.edu.pl  

▪ Jedno oświadczenie obowiązuje na cały czas trwania konsultacji i wszystkie 

przedmioty nimi objęte. 

▪ Konsultacje z przedmiotów odbywają się: 

 indywidualnie lub grupowo na terenie szkoły 

 indywidualnie lub grupowo online 

 Warunkiem udziału w konsultacjach jest uprzednie ustalenie z nauczycielem 

przedmiotu konkretnej godziny, zgodnie z harmonogramem konsultacji. Uczeń ustala 

termin i godzinę drogą elektroniczną poprzez Librus lub telefonicznie: 798 989 149 

(telefon wicedyrektora, który zawiadamia o potrzebie konsultacji nauczyciela). 

 

▪ Na terenie szkoły, ze względów bezpieczeństwa, konsultacje odbywają się 

według następującego harmonogramu: 
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Dzień 

tygodnia 

godziny 

konsultacji 

przedmioty sale 

poniedziałek 9:00 – 12:00 język polski 

historia 

WOS 

110B 

111B 

214B 

212B 

208 

wtorek 

(oprócz 16 
czerwca – 
egzamin 

ósmoklasisty) 

9:00 – 12:00 język angielski 

język hiszpański 

język niemiecki 

110B 

111B 

214B 

212B 

208 

środa 

(oprócz 17 
czerwca – 
egzamin 

ósmoklasisty) 

9:00 – 12:00 matematyka 

fizyka 

chemia 

biologia – kl. 5d i 5e 

110B 

111B 

214B 

212B 

208 

czwartek 

(oprócz 18 
czerwca – 
egzamin 

ósmoklasisty) 

 przyroda 

biologia – pozostałe 

klasy 

geografia 

110B 

111B 

214B 

212B 

208 

piątek 

(oprócz 5 czerwca 
– test do oddziału 
dwujęzycznego, 
nauczyciele w 
komisjach i 12 

czerwca – dzień 
wolny od zajęć) 

 muzyka 

plastyka 

technika 

w-f 

religia 

110B 

111B 

214B 

212B 

208 

 

▪ Konsultacje online mogą odbywać się z każdego przedmiotu każdego dnia (za 

wyjątkiem dni egzaminów), po ustaleniu terminu i godziny z nauczycielem. 

▪ O jakichkolwiek zmianach uczniowie zostaną poinformowani przez dziennik Librus. 
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▪ Uczeń przychodzący na konsultacje przed wejściem na teren szkoły zakłada 

maseczkę zasłaniającą usta i nos. Podczas trwania konsultacji zdejmuje maseczkę. 

 Uczeń wchodzi przez wejście główne, gdzie mierzona jest mu temperatura. Szkoła 

posiada bezdotykowy termometr.  Uczeń schodzi do szatni i zmienia obuwie. 

▪ Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

▪ Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji uczeń korzysta tylko 

z konsultacji zdalnych. 

▪ Uczeń posiada własne przybory i podręczniki.  

 Sale  są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 

 W szatni wykorzystany jest co drugi boks. 

 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny między sobą, w 

każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

 Uczniowie przychodzący na konsulacie mają zachować dystans społeczny w 

odniesieniu do pracowników szkoły i innych uczniów wynoszący min. 1,5 m. 

 Dziecko, które przejawia niepokojące objawy choroby będzie  odizolowane w 

odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m 

odległości od innych osób i niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie 

w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

 

     Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz 

organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych. 

 Uczniowie regularnie myją ręce wodą z mydłem szczególnie od razu po przyjściu do 

szkoły i  po skorzystaniu z toalety. Łazienka znajduje się między salą 110B i 111B 
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oraz przy portierni. Nie przekraczają obowiązujących stref przebywania – wejście do 

sal w części B – obok gabinetu pielęgniarki, do sali 208 – schodami głównymi. 

 Codziennie przeprowadza się monitoring prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-

higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – 

poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach klawiatur, 

włączników. 

 Wszyscy pracownicy szkoły są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej 

– jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.  

 W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych są wywieszone plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 

instrukcje. 

 

 


