
 
 

 

REGULAMIN KONSULTACJI Z NAUCZYCIELAMI NA TERENIE SZKOŁY 

 

 

 

 W szkole obowiązuje harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych dla uczniów 

klas maturalnych oraz zajęć praktycznych dla uczniów klas 4 technikum uzgodnionych z 

nauczycielami, o którym dyrektor  informuje uczniów oraz rodziców za pośrednictwem 

strony internetowej. 

 Chęć wzięcia udziału w konsultacji lub zajęciach praktycznych uczeń zgłasza 

konkretnemu nauczycielowi za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub w inny 

sposób.  

 Podczas konsultacji w szkole obowiązują procedury postępowania na wypadek zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2: 

 Do szkoły uczniowie oraz pracownicy powinni przychodzić zdrowi.   

 W przypadku wystąpienia niepokojących objawów uczniowie oraz pracownicy nie 

powinni przychodzić do szkoły, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze 

stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się 

stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 

koronawirusem.  

 Pracownik, który ma objawy chorobowe oraz podejrzewa, że może być zarażony 

koronawirusem, niezwłocznie informuje dyrektora szkoły o niemożności stawienia się  

w pracy.  

 Jeżeli pracownik zauważy niepokojące objawy chorobowe u siebie lub u ucznia w 

trakcie prowadzenia zajęć, niezwłocznie informuje dyrektora szkoły o sytuacji.  

 Dyrektor szkoły informuje o incydencie prawnego opiekuna ucznia oraz właściwego 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.   

 Pracownik/uczeń z podejrzeniem choroby niezwłocznie udaje się do swojego miejsca 

zamieszkania lub innego miejsca odbywania kwarantanny, własnym środkiem 

transportu.  

 Jeżeli pracownik/uczeń nie ma możliwości niezwłocznie udać się do miejsca 

odbywania kwarantanny udaje się do pomieszczenia izolacji zorganizowanego w 

budynku szkoły.  

 Wszyscy uczniowie przebywający w tym czasie w szkole zostają poinformowani o 

zaistniałej sytuacji oraz odesłani do swoich domów.  

 Dyrektor zleca pracownikom obsługi dokonanie czyszczenia oraz odkażania 

pomieszczeń,  w których przebywali uczniowie i pracownicy.  

 Dyrektor wstrzymuje wszystkie zajęcia i prace w szkole do czasu wykonania testu na 

zakażenie wirusem SARS-CoV-2.  

 Dyrektor w porozumieniu z właściwym miejscowo Państwowym Powiatowym 

Inspektorem Pracy konsultuje dalsze działania. 

 

 W grupie na konsultacjach może przebywać do 5 uczniów w zależności od dostępnych 

pomieszczeń.  

 W miarę możliwości zostanie wyznaczona stała sala na konsultacje dla tej samej grupy. 

 

 



 
 Przebywanie w szkole osób z zewnątrz zostanie ograniczone do minimum. Dyrektor i 

pozostali pracownicy zadbają o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy 

ewentualnych kontaktach z takimi osobami. 

 Przy wejściu do szkoły zostanie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk, a wszystkie osoby 

wchodzące do szkoły będą zobligowane do korzystania z niego. 

 W razie potrzeby, pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, w tym 

rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice. 

 W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone zostaną plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk. 

 Dyrektor zapewni sprzęt i środki oraz będzie monitorował prace porządkowe, ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sal do konsultacji, pomieszczeń 

sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: 

poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni 

płaskich, w tym blatów w salach.  

 Pracownicy zostaną poinformowani aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę 

zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do szkoły nie powinni przychodzić 

pracownicy, którzy są chorzy. 

 W miarę możliwości nauczyciele oraz inni pracownicy powyżej 60. roku życia nie będą 

angażowani w zajęcia z uczniami.  

 Wyznaczone i przygotowane zostanie pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony 

osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

stwierdzenia objawów chorobowych. 

 W łatwo dostępnym miejscu (sekretariacie oraz przy wejściach do szkoły) umieszczone 

zostaną numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-

epidemiologicznej, służb medycznych. 

 Przygotowane zostaną ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami uczniów niepełnoletnich. 

(numery kontaktowe do rodziców/prawnych opiekunów umieszczone w dzienniku 

elektronicznym). 

 Do szkoły będzie można wejść wyłącznie wejściem głównym oraz bocznym po lewej 

stronie budynku. Pozostałe wejścia pozostaną wyłączone z użytku. 

 Do budynku szkoły należy wejść z zakrytymi ustami i nosem (maska jednorazowa, mastka 

wielorazowa, przyłbica lub inny skuteczny sposób). Po wejściu do budynku szkoły należy 

zdezynfekować ręce i udać się bezpośrednio do sali, w której odbywać będą się 

konsultacje. Po wejściu do sali można ściągnąć maseczkę  ochronną i zająć wyznaczone 

przez nauczyciela miejsce uwzględniając zasady: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu 

społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas 

konsultacji. 

 Szatnie szkolne w okresie konsultacji są wyłączone z użytku.  

 Do obowiązków nauczyciela prowadzącego konsultacje należy: 

 Wyjaśnienie uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i 

dlaczego zostały wprowadzone. 

 Organizacja konsultacji indywidualnych oraz grupowych z uwzględnieniem odległości 

pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik). 

 Dopilnowanie, aby uczniowie 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. 

 



 
 Obowiązki ucznia: 

 Zapoznanie się z harmonogramem konsultacji, który zostanie zamieszczony na stronie 

internetowej szkoły. 

 Uczeń nie powinien 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 umówi się na konsultacje, a nie może przyjść, jest proszony o zgłoszenie tego 

faktu odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego 

ucznia. 

 Uczeń zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie 

będzie mógł ich pożyczać od innych uczniów. 

 W drodze do i ze szkoły uczeń powinien korzystać z osłony na usta i nos oraz 

zachować dystans społeczny. 

 Przed wejściem do szkoły uczeń powinien obowiązkowo zdezynfekować ręce, a jeżeli 

ma przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast 

umyć ręce. 

 Uczeń powinien bezwzględnie stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z 

mydłem i nie podawać ręki na powitanie, zachować dystans, a także unikać dotykania 

oczu, nosa i ust. 

 Uczeń powinien zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas 

kichania czy kasłania i stosownie zwracać uwagę innym w tym zakresie. 

 Uczeń powinien unikać większych skupisk uczniów, zachować dystans przebywając 

na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

 

 

 

Katarzyna Lasak 

dyrektor 

 

 

 

 

 

 


