
Zgodnie z wytycznymi MEN i GIS w Szkole Podstawowej nr 3 im. Orła 
Białego w Ciechanowie od dnia 25.05.2020 r. rozpoczną się na terenie szkoły 
konsultacje dla uczniów klas 8, a od dnia 01.06.2020r. dla uczniów klas 4 - 7. 
Prosimy o zapoznanie się z informacjami Dyrektora Szkoły zamieszczonymi 
poniżej.  

 

INFORMACJE DLA RODZICA 
 DOTYCZĄCE UDZIAŁU UCZNIÓW W KONSULTACJACH W FORMIE STACJONARNEJ  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ORŁA  BIAŁEGO            
 W CIECHANOWIE  W CZASIE EPIDEMII COVID-19 

1. W konsultacjach na terenie szkoły, za zgodą rodziców/ opiekunów prawnych  
(zał. nr 1), złożoną w postaci oświadczenia w formie elektronicznej poprzez dziennik  
Librus  lub papierowej (sekretariat szkoły), mogą uczestniczyć: od dnia 25.05.2020r. –
uczniowie klas 8, a od dnia 01.06.2020r. uczniowie klas 4 – 8 szkoły podstawowej. 

2. W konsultacjach mogą brać udział dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych 
(podwyższona temperatura, katar, kaszel). Rodzic pisemnie potwierdza, że jego 
dziecko nie przejawia objawów chorobowych i w pełni ponosi odpowiedzialność za 
dobrowolny udział swojego dziecka w konsultacjach na terenie szkoły w czasie 
pandemii (zał. nr 2). 

3. Rodzice / opiekunowie i uczniowie przychodzący do/z placówki mają zachować 
dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich 
rodziców wynoszący min. 2m. 

4. Rodzic/opiekun prawny przyprowadza dziecko do drzwi wejściowych szkoły, nie 
wchodząc na teren placówki. 

5. Po wejściu do budynku szkoły każdemu dziecku mierzona jest temperatura ciała 
bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora 
pracownik. W przypadku stwierdzenia u dziecka objawów chorobowych, pracownik 
kieruje dziecko do izolatorium i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą  
o zaistniałej sytuacji.  

6. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka w trakcie zajęć na terenie 
szkoły, dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie)  
z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu  z lekarzem oraz 
prosi o informację zwrotną dotyczącą stanu zdrowia dziecka. 

7. W przypadku, gdy dziecko  przyprowadzane jest lub odbierane przez 
rodzica/opiekuna, musi to być osoba zdrowa. 

8. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 
nie wolno dziecku przychodzić do placówki. 

9. Uczeń nie może wnosić do budynku szkoły przedmiotów, które  nie są niezbędne do 
zajęć, w których uczestniczy. 

10. Uczniowie przychodzą w czystych zmienianych codziennie ubraniach. 
11. W celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas pobytu w placówce należy 

przekazać nauczycielowi istotne informacje o stanie jego zdrowia. 
12. Dziecko powinno być zaopatrzone w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do 

i z placówki. 



13. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, 
konieczności unikania dotykania oczu, nosa i ust, częstego mycia rąk wodą z mydłem, 
nie podawania ręki na powitanie oraz codziennej zmianie odzieży. 

14. Należy zwracać dziecku uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas 
kichania lub kasłania. 

15.  Po otrzymaniu od nauczyciela informacji o wystąpieniu niepokojących objawów 
chorobowych u dziecka podczas pobytu w szkole, rodzic jest zobowiązany do 
niezwłocznego odebrania go ze szkoły.  

16. Rodzice wychowanka z objawami choroby odbierają dziecko ze szkoły przy głównych 
drzwiach wejściowych do budynku szkoły. 

17. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest każdorazowo do odbioru połączenia 
telefonicznego ze szkoły. 

18. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, 
Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową 
Stację Epidemiologiczną. 

 

                                                                                                                               Dyrektor Szkoły 

  Andrzej Niestępski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Komunikat 
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego  

w Ciechanowie 
z dnia 21 maja 2020 r. 

 
w sprawie zapewnienia opieki uczniom podczas konsultacji prowadzonych na terenie 
szkoły z uwzględnieniem szczególnych uwarunkowań związanych z zapobieganiem, 

rozprzestrzenianiem i zwalczaniem COVID-19 
 

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły od dnia 25.05.2020r. rozpoczną się konsultacje  
indywidualne lub w małych grupach dla uczniów klas 8, natomiast od dnia 01.06.2020r. – dla 
uczniów klas 4 – 7.  
Działalność placówki prowadzona będzie zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministra 
Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  
Rodzice, którzy chcą, aby ich dzieci uczestniczyły w konsultacjach w formie stacjonarnej, 
składają do wychowawcy oddziału klasowego oświadczenie (w formie elektronicznej poprzez 
dziennik Librus lub papierowej w sekretariacie szkoły)  o wyrażeniu zgody na udział swojego 
dziecka w w/w zajęciach na terenie szkoły. 
Zobowiązuję rodziców do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w Szkole 
Podstawowej im. Orła Białego w Ciechanowie w związku z wystąpieniem COVID-19 oraz 
postępowania na wypadek podejrzenia COVID-19 dostępnymi na stronie szkoły 
www.sp3ciechanow.eu 

W załączeniu oświadczenie dla rodzica o wyrażeniu zgody na udział w stacjonarnych 
konsultacjach  w Szkole Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Ciechanowie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



RODZICU: 
 

 Zaopatrz swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do  
i z placówki.  

 

 Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.  
 

 Nie posyłaj dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w 
izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń 
służb sanitarnych i lekarza.  

 

 Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  
 

 Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że 
powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie 
podawać ręki       na powitanie.  

 

 Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.  
 

 Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację 
dobrego przykładu.  

 
 

                                                                                                                             Dyrektor Szkoły 

  Andrzej Niestępski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCZNIU: 

 Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich 
harmonogramem. 

 Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś 
na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz 
stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

 Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio 
wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia. 

 Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz 
mógł ich pożyczać od innych uczniów. 

 W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans 
społeczny. 

 Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz 
przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj 
ręce. 

 Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj 
ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust. 

 Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. 
Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie. 

 Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w 
toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

 Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi 
zasadami wypożyczania książek.  

 

 

 

                                                                                                                             Dyrektor Szkoły 

  Andrzej Niestępski 

 

 

 

 

 

 


