
Szkoła Podstawowa nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim 
 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30/2020/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4  

im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim 

z dnia 10 listopada 2020 r. 

 

 

 

Regulamin konsultacji dla uczniów Szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

w Szkole Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim 
 

1. Zasady organizacji konsultacji uczniów w okresie ogłoszonego stanu pandemii COVID-19, obowiązują 

od dnia 9 listopada 2020 r. do odwołania. 

2. Niniejsze zasady ustala się w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony wszystkim osobom 

przebywającym na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Kasprowicza 16 

w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19. 

3. Ilekroć w dalszej części mowa jest o Szkole należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 4 im. I. J. 

Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim.  

4. Zasady obowiązują wszystkich uczniów korzystających z konsultacji, w tym na terenie Szkoły 

Podstawowej nr 4 w Pruszczu Gdańskim. 

5. Do Szkoły na konsultacje stacjonarne mają wstęp uczniowie tylko i wyłącznie klas VIII. 

6. W przypadku rodziców kontakt tylko telefoniczny pod numerem: 58 682 20 24 oraz 533-394-442 lub 

mailowy: sekretariat@sp4gda.pl  

7. Organizacją konsultacji przedmiotowych dla uczniów klas I-III zajmuje się wicedyrektor, mail:, 

iwona.polanska@sp4gda.pl 

8. Organizacją konsultacji przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII zajmuje się wicedyrektor, mail:, 

tomasz.warczak@sp4gda.pl 

 

§ 1. 

Organizacja konsultacji stacjonarnych dla uczniów klas  VIII w czasie pandemii COVID-19. 

1. W okresie ogłoszonej pandemii istnieje możliwość zorganizowania konsultacji dla uczniów klas VIII w 
budynku Szkoły przy ulicy Kasprowicza 16.  

2. Warunkiem korzystania przez ucznia z konsultacji w czasie pandemii jest wypełnienie i przekazanie w 
oryginale Szkole stosownego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 niniejszego dokumentu. 

3. Celem konsultacji jest umożliwienie uczniom wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowanie 
materiału, rozmowy z nauczycielem oraz poprawa oceny. 

4. Konsultacje mogą odbywać się indywidualnie lub grupowo do 5 osób. 
5. Warunkiem korzystania przez ucznia z konsultacji przedmiotowych jest wcześniejsze umówienie się 

z nauczycielem prowadzącym minimum dwa dni robocze wcześniej przed terminem wskazanym 
w harmonogramie konsultacji stacjonarnych. 

6. Konsultacje organizuje się wg ustalonego harmonogramu udostępnionego nauczycielom, uczniom 
i rodzicom poprzez dziennik elektroniczny oraz stronę Szkoły. 

7. W przypadku kiedy, uczeń umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, zgłasza ten fakt 
niezwłocznie, aby nauczyciel mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia. 

8. O konieczności zorganizowania konsultacji na terenie Szkoły nauczyciel powiadamia wicedyrektora 
minimum jeden dzień wcześniej przed planowanym spotkaniem. 

9. Z konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej, u których 
w domu nie przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 

10. Podczas konsultacji  uczniowie przebywają w stałych salach wraz z nauczycielem prowadzącym 
konsultacje. 

11. W salach, w których przebywają uczniowie zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można 
skutecznie uprać lub dezynfekować.  
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12. Odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów nie może być mniejsza niż 1,5 m, a jeden uczeń 
zajmuje jedną ławkę. 

13. Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki. 
14. Uczniowie nie mogą wymieniać przyborów szkolnych między sobą. 
15. Sale wietrzone są co najmniej raz na godzinę, a jeśli to konieczne również w trakcie trwanie zajęć 
16. W Szkole funkcjonuje gabinet pielęgniarki szkolnej. 
17. Do pracy mogą przychodzić tylko i wyłącznie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 

chorobowych, a o wszystkich zmianach w stanie zdrowia zobowiązani są niezwłocznie poinformować 
swojego przełożonego oraz Dyrektora Szkoły. 

18. W trakcie konsultacji zarówno nauczycieli, jak i uczniów obowiązuje zakrywanie ust i nosa. 
19. Wszyscy pracownicy mają do dyspozycji środki ochrony indywidualnej, z których korzystają w celu 

zapewnienia odpowiedniego reżimu sanitarnego. 
20. Wszystkie osoby wchodzące do Szkoły, obowiązuje dezynfekcja rąk środkiem udostępnionym przed 

wejściem do placówki.  
21. Uczeń, po przyjściu do Szkoły i zdezynfekowaniu rąk udaje się bezpośrednio do wyznaczonej sali na 

konsultacje. 
22. Uczniowie przychodzą do Szkoły w maseczce zakrywającej usta i nos. 
23. Na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do organu 

prowadzącego, właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala oraz służb 
medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych 
u osoby znajdującej się na terenie placówki.  

 
§ 2. 

Organizacja konsultacji online dla uczniów Szkoły w czasie pandemii COVID-19. 

1. W okresie ogłoszonej pandemii Szkoła organizuje konsultacje online dla uczniów klas I-VIII poprzez 

aplikację Meet. 

2. Celem konsultacji jest umożliwienie uczniom wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowanie 

materiału, rozmowy z nauczycielem oraz poprawa oceny. 

3. Konsultacje mogą odbywać się indywidualnie lub grupowo. 

4. Warunkiem korzystania przez ucznia z konsultacji przedmiotowych jest wcześniejsze umówienie się 

z nauczycielem prowadzącym minimum dzień wcześniej do godziny 15:00 przed terminem 

wskazanym w harmonogramie konsultacji online. 

5. Konsultacje organizuje się wg ustalonego harmonogramu udostępnionego nauczycielom, uczniom 

i rodzicom poprzez dziennik elektroniczny oraz stronę Szkoły. 

6. W przypadku kiedy, uczeń umówił się na konsultacje, a nie może w nich uczestniczyć, zgłasza ten fakt 

niezwłocznie swojemu nauczycielowi. 

 
§ 3. 

1. Z niniejszym dokumentem zostali zapoznani nauczyciele a wychowawcy klas zobowiązani są do 
zapoznania swoich uczniów oraz ich rodziców. 

2. Powyższy dokument zamieszczono na stronie internetowej Szkoły w zakładce: Szkoła/Dokumenty/ 
grupa COVID-19 w pliku „ Regulamin konsultacji dla uczniów Szkoły w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego 
w Pruszczu Gdańskim”. 

 
 
 
 

…………………………………………………………. 
         (podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły) 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konsultacji dla uczniów kl. VIII w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
w Szkole Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim 

 

Pruszcz Gdański, .............................. 

…………………………………………… 
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów 
 
…………………………………………… 
Imię i nazwisko dziecka 

 
…………………………………………… 
nr telefonu do rodzica/ opiekuna 

 

 

Oświadczenie rodzica ucznia 

 

 

Ja niżej podpisany, rodzic ucznia …………………………………………………………. (imię i nazwisko) 
uczęszczającego do klasy VIII……… Szkoły Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim 
oświadczam, że chcemy skorzystać z konsultacji przedmiotowych.  

Szkoła organizuje konsultacje wg ustalonego harmonogramu konsultacji stacjonarnych.  
Oświadczam, że zarówno w domu dziecka, jak i najbliższej rodzinie nikt nie jest objęty 

kwarantanną ani nie ma podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 
Oświadczam, że zdając sobie w pełni sprawę z możliwego zagrożenia chorobowego dla zdrowia 

i życia powodowanego wirusem SARS-CoV-2, jakie jest związane z korzystaniem z placówek w obecnym 
stanie epidemicznym, dobrowolnie i na własną odpowiedzialność wyrażamy zgodę na uczestnictwo 
naszego dziecka w konsultacjach przedmiotowych w Szkole Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego.  

Deklarujemy pełne zastosowanie się do Wytycznych, zawartych w w/w dokumencie, zaleceniach 
GIS, MZ i MEN oraz zgodę na realizowanie tych zaleceń przez Szkołę, a także podporządkowanie się 
poleceniom Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim. 
 

 
 
 

………………………………………………………………… 
                     czytelny podpis rodzica 

 

Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest Dyrektor reprezentujący Szkołę Podstawową nr 4 im.  I. J. Paderewskiego 

w Pruszczu Gdańskim, ul. Kasprowicza 16, kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: pukaczewski@hotmail.com. Dane osobowe 

będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/AWE (RODO), na potrzeby realizacji konsultacji dla uczniów Szkoły w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 

4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim, a także w celach kontaktowych. Dane przetwarzane dla celów związanych z realizacją 

zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego, w celach kontaktowych oraz w celach identyfikacyjnych będą 

przetwarzane przez okres trwania pandemii. Dane osobowe mogą być ujawniane za zgodą rodzica między innymi Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej. Osoba zainteresowana posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w zakresie wskazanym 

w oświadczeniu jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji konsultacji dla uczniów Szkoły w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Szkole Podstawowej 

nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim. 
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