
Procedury – postępowania w czasie udzielania konsultacji 
uczniom w czasie epidemii koronawirusa COVID – 19 

 

1. Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII . 

2. Konsultacje dla uczniów kl. VIII będą odbywać się w wyznaczonych salach zgodnie z 
harmonogramem. 

3. Grupa nie może liczyć więcej niż 12 osób. 

Zasady obowiązujące  Nauczycieli:  
§ Wyjaśnienie uczniom  zasad bezpieczeństwa obecnie obowiązujących  w szkole . 

§ Przy wejściu do szkoły jest umieszczony płyn do dezynfekcji rąk i bezwzględnie 
wszystkie osoby wchodzące są zobligowane do korzystania z niego. 

§ Nauczyciel  odbiera uczniów na konsultacje zgodnie z listą wcześniej sporządzoną  z 
wejścia głównego i po zmierzeniu im temperatury (o ile nie przekracza 370) i prowadzi 
z zachowaniem odstępu do wyznaczonej sali , a po zakończeniu – odprowadza do 
wyjścia głównego. 

§ Zorganizowanie konsultacji indywidualnych oraz grupowych do 12 uczniów, z 
uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 
stolik).  

§ Nauczyciel informuje uczniów, którzy przychodzą na konsultacje jakie podręczniki 
i materiały muszą zabrać ze sobą, by w trakcie zajęć  nie pożyczali sobie przyborów  
i podręczników. 

§ Wietrzenie sali, w której organizowane są  konsultacje, co najmniej raz na godzinę. 

§ Zwracanie uwagi,  aby uczniowie często i regularnie myli ręce. 

§ Unikanie  organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym   
bezpieczne opuszczanie zajęć lub    korzystanie przez grupę z szatni po zakończeniu 
zajęć. 

§ Nauczyciele stosują się do zasad higieny rąk ( częste mycie i dezynfekcja) oraz higieny 
dróg oddechowych ( zasłanianie ust i nosa podczas kaszlu zgiętym łokciem lub 
chusteczką). Stosują również środki ochrony osobistej ( np. rękawiczki, maseczki itp.)  

Nie należy nosić w szkole biżuterii na rękach , gdyż utrudniają prawidłowe umycie, 
dezynfekcję 

 

 

 

 

 



Zasady obowiązujące  Ucznia: 
§ Zapoznać się z  harmonogramem konsultacji i przez e-dziennik zgłsić się do 

nauczyciela dzień wcześniej. 

§ Nie umawiać się na konsultacje, jeżeli jest chory lub w jego domu przebywa ktoś na 
kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz 
stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

§ Jeżeli  uczeń umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, musi zgłosić ten fakt 
odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego 
ucznia. 

§  Do szkoły uczeń zabiera własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie 
będzie mógł ich pożyczać od innych uczniów. 

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

§ W strefie tzw. rodzica obowiązkowo dezynfekuje ręce, a jeżeli ma przeciwskazania 
zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast po wejściu do szkoły 
myje ręce. Tu też nastąpi mierzenie temperatury przez pracownika/ pielęgniarkę 
Szkoły. Jeśli pomiar wskaże powyżej 370C, uczeń zostanie odesłany do domu. 

§ Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły. 

§ Bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem i nie podaje 
ręki na powitanie, zachowuje dystans, a także unika dotykania oczu, nosa i ust. 

§ Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy 
kasłania. Stosownie zwraca uwagę innym w tym zakresie. 

§ Unika większych skupisk uczniów, zachowuje dystans przebywając na korytarzu, w 
toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

§ Jeżeli korzysta z biblioteki szkolnej, wcześniej musi zapoznać  się ze szczegółowymi 
zasadami wypożyczania książek. 
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