
Procedury konsultacji dla uczniów 

w Zespole Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 
 

 

Celem procedur  jest: 
1.  Dodatkowe zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz osób przebywających  

na terenie szkoły. 

2.  Minimalizowanie ryzyka zakażenia uczniów i pracowników. 
3.  Ograniczenie  liczby kontaktów na terenie szkoły w danym przedziale czasowym, w ramach 

zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem. 

4.  Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu 

epidemii. 

 
 

Konsultacje dla uczniów 

 
1.  Od 01 czerwca 2020 r. uczniowie Zespołu Szkół mają możliwość korzystania z konsultacji. 

 

2.  Celem konsultacji jest stworzenie możliwości  wyjaśnienia uczniom trudnych kwestii,   

usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również  

umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji rocznej. 

 

3.  Konsultacje nie są obowiązkowe. W dalszym ciągu odbywają się konsultacje on-line i 

nauczanie zdalne. 

 

4.  Konsultacje są dobrowolne. O udziale uczniów w tych zajęciach decydują rodzice lub 

samodzielnie pełnoletni uczeń, 

 

5.  Konsultacje odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem, z którym zostają  zapoznani 

uczniowie i rodzice. Harmonogram zamieszcza się na stronie internetowej  szkoły oraz przesyła 

rodzicom  za pośrednictwem  środków komunikacji  elektronicznej,  w szczególności  przez e-

dziennik, mail. 

 

6.  Konsultacje obejmują wszystkie przedmioty a w przypadku wychowania fizycznego tylko  

w części teoretycznej (tylko w uzasadnionych przypadkach). 

 

7.  Konsultacje  prowadzą  nauczyciele  poszczególnych  przedmiotów,  którzy  realizowali zajęcia 

w poszczególnych klasach przed dniem 12 marca 2020 r. 

 

8.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może wyznaczyć innego 

nauczyciela do prowadzenia konsultacji. 

 

9.  Nauczyciele przedmiotu  pozyskują informacje,  którzy uczniowie będą brali udział  

w konsultacjach. 

 

10.  Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby 

zakaźnej.  

 

11.  W spotkaniu w szkole nie może uczestniczyć uczeń w którego domu on lub członek jego 

rodziny przebywają na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu 

i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

 

 



12.  Jeżeli uczeń manifestuje,  przejawia niepokojące objawy choroby w szkole  należy odizolować 

je w odrębnym  pomieszczeniu  lub  wyznaczonym  miejscu  z  zapewnieniem  min. 2 m  

odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego 

odebrania ucznia ze szkoły. 

 

13.  Rodzice ucznia lub opiekunowie prawni natychmiast informują dyrektora szkoły, jeśli u ucznia 

(lub członka jego rodziny), który korzystał z konsultacji wykryto koronawirusa. 

 

14.  Konsultacje mogą być indywidualne lub grupowe. Decyzję o formie konsultacji  podejmuje 

dyrektor, biorąc pod uwagę możliwości  organizacyjne i kadrowe. 

 

15.  W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu 

prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci –nie więcej niż o 2. 

 

16.  W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min.1,5 m (1 uczeń – 

1 ławka szkolna). 

 

17.  Przed  wejściem  do  budynku  szkoły  umożliwia  się  skorzystanie  z  płynu  dezynfekującego 

do rąk oraz zamieszcza informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk 

przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły. 

 

18.  Szatnie są nieczynne – uczeń zabiera kurtkę itp. ze sobą do sali. 

 

19.  Uczeń przechodzi na konsultacje od razu do sali, w której one się odbywają. Nie może 

przebywać na korytarzu, nie powinien się tłoczyć. 

 

20.   Uczniowie mają obowiązek unikania większych skupisk uczniów, zachowania dystansu 

społecznego przebywając na korytarzach (min. 1,5 m), w toalecie, innych pomieszczeniach 

wspólnych oraz na terenie szkoły. 

 

21.  Uczeń jest zaopatrzony w maseczkę lub przyłbicę, w której porusza się po terenie szkoły. 

 

22.  Od razu po zakończonych konsultacjach uczeń opuszcza budynek i teren szkoły, przy wyjściu 

dokonując jeszcze raz dezynfekcji rąk. 

 

23.  Uczeń  posiada własne przybory i  podręczniki,  które w czasie zajęć mogą znajdować się na  

stoliku  szkolnym ucznia lub w plecaku.   

 

24.  Uczniowie nie pożyczają sobie przyborów i podręczników. 

 

25.  Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także  

w czasie zajęć. 

 

26.  Nauczyciele  i  inni  pracownicy  szkoły  powinni  zachowywać  dystans  społeczny  między  

sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

 

27.  Pracownicy obsługi prowadzą prace porządkowe: 

-  dezynfekcja klamek do sal, w których odbywają się konsultacje, włączników do lamp, 

poręczy i toalet , poręczy krzeseł i blatów stołów, klawiatur komputerów. Wykonanie czynności 

potwierdzają w tabeli znajdującej się w dyżurce. 

 

28.  Pracownicy  administracji  oraz  obsługi  sprzątającej  powinien  ograniczyć 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

 


