
ORGANIZACJA KONSULTACJI W ZSEIL 

 

PROCEDURA PRZYCHODZENIA/WYCHODZENIA ORAZ 
PRZEBYWANIA UCZNIÓW/NAUCZYCIELI NA TERENIE SZKOŁY 

 

1. Na konsultacje może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Uczeń i Nauczyciel uczestniczący w konsultacjach nie może  przyjść do szkoły, 

jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach  

domowych  albo  sama  jest  objęta   kwarantanną  lub   izolacją w warunkach 

domowych. 

3. Przed wejściem do szkoły i sali, w której organizowane są konsultacje, Uczeń 

i Nauczyciel mają obowiązek zdezynfekowania rąk. Płyn i instrukcja 

umieszczone są przy wejściu do szkoły i sali. 

4. Uczniowie i Nauczyciele nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych lub 

niepotrzebnych rzeczy. 

5. Podczas konsultacji każdy Uczeń i Nauczyciel korzysta z własnych przyborów 

piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. oraz z własnych materiałów 

jednorazowych tj. rękawiczki ochronne, maseczki/przyłbice itp. Uczniowie 

i Nauczyciele nie mogą pożyczać przyborów od innych uczestników zajęć. 

6. W   pracowniach i salach lekcyjnych   nie    ma    możliwości    spożywania    

posiłków.  

7. Czekając na wejście do sali, gdzie odbywają się konsultacje, Uczniowie  

zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie Uczniowie i Nauczyciele z zakrytymi 

ustami i nosem (maseczką jedno lub wielorazową, przyłbicą – w szczególności 

w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust 

i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.  

9. Nauczyciel w sali, gdzie odbywają się konsultacje, wskazuje Uczniom miejsca 

przy stolikach tak, aby były zachowane odległości co najmniej 1,5 m od 

siedzących. 

10. Konsultacje odbywają się tylko w terminach i salach wskazanych                                            



w harmonogramie zatwierdzonym przez Dyrektora. 

11. Uczniowie i Nauczyciele są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu 

zajęcia miejsca w sali. Po zajęciu miejsca w sali Uczeń ma obowiązek 

ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 

1) podchodzi do niego Nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego 

pytanie, 

2) wychodzi do toalety, 

3) wykonuje zadanie praktyczne, 

4) zarówno Uczniowie, jak i Nauczyciele– jeżeli uznają to za właściwe – mogą 

mieć zakryte usta i nos w trakcie trwania konsultacji, nawet po zajęciu 

miejsca przystoliku. 

12. Uczniowie i Nauczyciele, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać 

ust i nosa maseczką, mają obowiązek nosić przyłbicę. 

13. W przypadku korzystania z tych samych urządzeń należy korzystać 

z rękawiczek jednorazowych. W przypadku korzystania z tego samego 

materiału/urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać 

więcej niż jedna osoba, jest ustawiony dozownik z płynem  dezynfekcyjnym. 

Uczniowie mają obowiązek korzystania z niego przed skorzystaniem z danego 

materiału/urządzenia. 

14. Salę, w której odbywają się konsultacje, należy wietrzyć co najmniej raz na 

godzinę. 

15. Należy unikać tworzenia się grup przed szkołą, na korytarzu oraz przed salą 

przed rozpoczęciem konsultacji oraz po ich zakończeniu. 

16. W tym celu Dyrektor Szkoły: 

1) przekazuje plan zajęć Uczniom i Nauczycielom na co najmniej dwa dni 

przed planowanymi konsultacjami, 

2) Nauczyciel wpuszcza do sali tylko i wyłącznie Uczniów, którzy wyrazili 

zgodę na uczestnictwo w konsultacjach, 

3) Na zajęcia należy przyjść na wyznaczoną godzinę i udać się pod salę, 

w której odbywają się konsultacje, zachowując 1,5 m odległości między 

Uczniami. 

17. Po zakończeniu konsultacji należy bezpośrednio udać się do wyjścia i opuścić 

teren szkoły. 

18. Nauczyciel po skończonych konsultacjach przekazuje do sekretariatu 



uczniowskiego informację na piśmie wraz z listą uczniów faktycznie 

uczestniczących w zajęciach. 

19. Jeśli uczeń umówiony na konsultacje nie może przyjść, powinien zgłosić ten 

fakt Nauczycielowi przez dziennik elektroniczny. 

20. W przypadku stwierdzenia objawów charakterystycznych dla choroby zakaźnej                           

u Ucznia lub Nauczyciela należy niezwłocznie powiadomić  Dyrektora szkoły. 

 


