
 

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 37/20019/2020  

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza  

w  Szczercowie z dnia 20.05.2020r. 

 

PROCEDURA KONSULTACJI 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. JÓZEFA BARANOWICZA 

W SZCZERCOWIE 
 

 

1. Konsultację w szkole z nauczycielami odbywają się wg. ustalonego harmonogramu 

stanowiącego załącznik nr 1. 

2. Konsultacje dla uczniów będą się odbywać niezależnie od wcześniej prowadzonych konsultacji 

zdalnych. 

3. Wszystkie konsultacje  bezpośrednie odbywają się w się w budynku szkoły. 

4. W konsultacjach może uczestniczyć uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną. 

5. Konsultacje będą miały charakter indywidualny i wymagają wcześniejszego zgłoszenia ucznia 

oraz uzgodnienia terminu. 

6. Konsultację mogą mieć charakter grupowy po uzgodnieniu z nauczycielem z zachowaniem 

wszystkich zasad bezpieczeństwa. 

7. Zgłoszenia na konsultacje za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub e-maila winno 

zawierać problem wymagający rozwiązania w toku konsultacji przez nauczyciela i ucznia. 

8. Warunkiem przyjęcia dziecka na konsultacje jest złożenie w pierwszym dniu konsultacji 

pisemnego wyrażenia zgody na udział w konsultacjach oraz zgody na pomiar temperatury 

i udostępnienie aktualnego numeru telefonu kontaktowego (załącznik nr 2).  

9. Uczeń przynosi zgodę rodzica do szkoły w pierwszym dniu konsultacji i przekazuje 

pracownikowi dyżurującemu przy drzwiach. Dziecko nie posiadające zgody rodzica nie 

zostanie wpuszczone na teren szkoły. 

10. Przy wejściu do szkoły, każdorazowo, pracownik dyżurujący przy drzwiach za pomocą 

termometru bezdotykowego dokonuje za zgodą rodzica pomiaru temperatury dziecka 

i odnotowuje wynik w karcie wyniku (załącznik nr 3). 

11. W wyniku zgłoszenia nauczyciel wyznacza uczniowi dzień, godzinę i numer sali na 

konsultację poprzez dziennik elektroniczny lub e-mail.  

12. Przewidywany czas na jedną konsultację wynosi maksymalnie 10 - 15 minut dla ucznia, 

w zależności od wagi problemu. 

13. Uczeń korzystający z konsultacji może przebywać na terenie szkoły tylko w czasie 

wyznaczonym na konsultacje.  

14. Po konsultacji jest zobowiązany do pilnego opuszczenia budynku szkoły głównym wejściem. 

15. Uczeń na konsultacje przychodzi z własnymi przyborami i materiałami, których nie pozostawia 

w budynku szkoły. 

16. Uczeń korzysta z szatni i każdorazowo zmienia obuwie, które po konsultacjach zabiera 

do domu. 

17. Nauczyciel dokumentuje odbycie konsultacji z uczniem w odrębnej dokumentacji 

wewnętrznej, wskazując temat konsultacji, datę i godzinę wejścia i wyjścia ucznia.  

18. W przypadku złego samopoczucia w trakcie konsultacji, uczeń stosuje się do instrukcji 

i zaleceń nauczyciela. 



 
Załącznik nr 1 

do PROCEDURY KONSULTACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

IM. KS. JÓZEFA BARANOWICZA W SZCZERCOWIE 

 

 

 

klasa 

imię i nazwisko 

nauczyciela, 

adres e-mail do 

nauczyciela 

dzień 

konsultacji 

grupowej 

dzień 

konsultacji 

indywidualnej 

sala 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 



 
Załącznik nr 2 

do PROCEDURY KONSULTACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

IM. KS. JÓZEFA BARANOWICZA W SZCZERCOWIE 

 

 

Zgoda rodzica na udział ucznia w konsultacjach 

 

Na podstawie znowelizowanych przepisów rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 umożliwiają od 25 maja 2020r. zorganizowanie na terenie szkoły 

konsultacji dla uczniów klas ósmych oraz dnia 01 czerwca dla pozostałych uczniów.  

W związku z powyższym  wyrażam zgodę, aby mój syn/moja córka*: 

  
(imię i nazwisko ucznia, klasa) 

 

od dnia                                                uczestniczył/a w konsultacjach przedmiotowych na terenie 

szkoły w pełnym reżimie sanitarnym. 

 

*właściwe podkreślić 

 

Informacje dla rodzica ucznia: 

1. Na teren szkoły nie mogą wejść osoby, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia 

realizacji konsultacji. 

2. Przed wejściem na teren szkoły obowiązkowo należy zdezynfekować ręce płynem znajdującym się 

przy wejściu do szkoły. 

3. W konsultacjach nie mogą uczestniczyć uczniowie, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo 

mają objawy choroby zakaźnej. 

4. W razie stwierdzenia niepojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej 

wskazane jest pozostanie w domu i skorzystanie z teleporady medycznej. 

5. W konsultacjach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt 

z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie. 

6. W przypadku zaistnienia konieczności szybkiego kontaktu  ze mną wyrażam zgodę  na podanie 

swojego numeru telefonu:  

7. W razie konieczności wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała u dziecka termometrem 

bezdotykowym. 

8. Oświadczam, że zostałem zapoznany z zasadami konsultacji w budynku szkolnym w reżimie 

sanitarnym. 
 

    ………………...…………………. 
                  data i podpis rodzica 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

1.Administratorem Pana/ Pani danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest dyrektor Szkoły Podstawowej  im. ks. Józefa 
Baranowicza w Szczercowie  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email kontakt@iszd.pl 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani / Pana / dane celem udziału w konsultacjach przedmiotowych na terenie szkoły na podstawie 
przepisów rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa 
powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia 

danych są szczególne przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych 

do przetwarzania. 
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia: 

- dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 

- żądania ich sprostowania, 
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

6. Przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ADO lub drogą elektroniczną kierując korespondencję 

na adres kontakt@iszd.pl  
8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. 

9. Pani/Pana dane  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
10. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji.  



Załącznik nr 3 

do PROCEDURY KONSULTACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

IM. KS. JÓZEFA BARANOWICZA W SZCZERCOWIE 

 

 

 

KARTA POMIARU TEMPERATURY 

 

data imię i nazwisko dziecka wysokość temperatury podpis osoby wykonującej 

pomiar 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 


