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 Postanowienia szczegółowe 

 

1. Konsultacje są dla uczniów dobrowolne i mogą mieć charakter grupowy lub 

indywidualny. 

2. Do odwołania wprowadza się ograniczenie ilości osób (od 9 do 12) 

przebywających w salach lekcyjnych. 

3. Minimalna przestrzeń dla dzieci i młodzieży w sali nie może być mniejsza niż 

4m2 na 1 ucznia i każdego opiekuna (2 metry odstępu między osobami) 

4. Konsultacje prowadzone są tylko w określonych salach, wg przydziału 

wywieszonego na drzwiach wejściowych do budynku. 

5. Uczniowie wchodzą do budynku wejściem głównym od strony ul. Broniewskiego. 

6. Jeżeli w domu ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych uczniowi nie wolno przychodzić do szkoły i uczestniczyć w 

konsultacjach (uczeń również powinien przebywać w domu na kwarantannie). 

7. Konsultacje prowadzone są wg harmonogramu, który ustala dyrektor. 

8. Uczniowie mogą korzystać z konsultacji po wcześniejszym zadeklarowaniu chęci 

uczestnictwa przez rodziców/opiekunów prawnych. W tym celu obowiązuje 

wypełnienie druku stanowiącego załącznik nr 1 do procedury i przekazaniu go za 

pomocą wrzutni lub bezpośrednio przez dziecko podczas pierwszych konsultacji. 

9. Uczeń który mimo umówienia nie może wziąć udziału w konsultacjach powinien 

zgłosić ten fakt nauczycielowi prowadzącemu dane konsultacje. 
10. Uczeń zobowiązany jest do posiadania i używania niezbędnych środków 

ochrony osobistej   tj. m.in. osłony ust i nosa, dezynfekcji rąk lub noszenia 

rękawiczek jednorazowych. 

11. Rodzice ucznia korzystającego z konsultacji zobowiązani są do przedłożenia 

zgody na pomiar  temperatury ciała dziecka. 

12. Każdego dnia, przy wchodzeniu ucznia do szkoły, wyznaczony przez dyrektora 

pracownik dokonuje pomiaru temperatury i przeprowadza krótki wywiad 

dotyczący samopoczucia dziecka. 

13. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (np. podwyższona temperatura 

ciała, kaszel, katar itp.). 

14. Z sal, w których odbywają się konsultacje usunięte są przedmioty i sprzęty, 

których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować. 



15. Uczniowie uczestniczący w konsultacjach mogą korzystać jedynie z własnych 

podręczników i przyborów, nie mogą ich sobie pożyczać. 

16. Sale, w których przebywają uczniowie, należy regularnie wietrzyć, co najmniej raz 
na godzinę. 

17. W czasie konsultacji szatnia uczniowska nie funkcjonuje (uczniowie nie mogą 
korzystać ze swoich szafek). 

18. Uczniowie oraz nauczyciele prowadzący konsultacje myją  lub dezynfekują ręce 

bezpośrednio po przyjściu do szkoły, przed ewentualnym posiłkiem (uczeń we 

własnym zakresie może przynieść jedzenie i picie), oraz po skorzystaniu z 

toalety. 

19. Na bieżąco organizuje się  dezynfekcję toalet. 

20. Pracownikom szkoły zapewnia się indywidualne środki ochrony osobistej – 

jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos. 

 
 
 


