
Załącznik nr 4 

do Procedury bezpieczeństwa 
 

Zasady organizacji konsultacji dla uczniów  
 

1. Celem konsultacji w szkole jest poprawa ocen i wyjaśnienie zagadnień niezrozumiałych, których nie da 

się rozwiązać poprzez konsultacje on-line.  

2. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci 

kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej. 

3. Uczeń, który chce poprawić ocenę czy uzyskać wyjaśnienie na temat niezrozumiałych treści, jeśli 

konsultacje on-line są niewystarczające, sprawdza na stronie szkoły, w zakładce „Zdalne nauczanie”, 

harmonogram konsultacji.  

4. Uczeń zawiadamia nauczyciela poprzez e-dziennik, że chce uczestniczyć w konsultacjach oraz podaje 

informację, w jakim celu. Jeśli poprawia ocenę, podaje zakres tematyczny, tak, aby nauczyciel przed 

konsultacjami mógł przygotować sprawdzian. W przypadku, gdy prosi o wyjaśnienie niezrozumiałych 

treści, podaje ich zakres. Informacje te przesyła nauczycielowi dwa dni przed konsultacjami.  

5. Może mieć miejsce sytuacja, że z uwagi na przekroczenie dozwolonej liczby uczestników, uczeń będzie 

musiał skorzystać z innego terminu konsultacji. 

6. Uczniowie przychodzą do szkoły najwyżej 5 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. 

7. Uczeń nie korzysta z szatni, zabiera kurtkę itp. ze sobą do sali. 

8. Uczniowie podczas pobytu w szkole są pod stałą opieką nauczycieli. 

9. Na początku konsultacji nauczyciel przypomina uczniom, aby przestrzegali zasad bezpieczeństwa; 

dopilnowuje, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów; sadza uczniów przy stolikach tak, aby przy 

jednym siedział jeden uczeń w odległości co najmniej 1,5 m od innego, 

10. Uczniowie natychmiast zgłaszają nauczycielom i obsłudze szkoły pogorszenie stanu zdrowia. 

11. Obowiązuje zachowanie przynajmniej 2 metrowego odstępu na korytarzach i w salach lekcyjnych  

od uczniów, nauczycieli i personelu szkoły. 

12. Obowiązuje nakaz mycia często rąk zgodnie z instrukcją umieszczoną w toalecie. 

13. Nie należy nosić biżuterii, gdyż utrudnia ona prawidłowe mycie i dezynfekcję rąk. 

14. Sale lekcyjne są regularnie wietrzone (przynajmniej raz na godzinę), dezynfekowane są blaty, krzesła, 

biurka. 

15. Należy korzystać z własnych przyborów szkolnych, podręczników i innych materiałów; nie wolno ich 

pożyczać od innych uczniów. 

16. Maseczka lub przyłbica może zostać zdjęta, gdy uczeń siedzi w ławce, przy jej opuszczaniu zakłada 

maseczkę lub przyłbicę. 

17. Zaleca się ograniczenie używania telefonów komórkowych na terenie budynków placówki. 

18. Wszyscy zobowiązani są do stosowania zasady higieny np.: częste mycie rąk wodą z mydłem,  

nie podawanie ręki na powitanie, zachowanie dystansu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

19. W czasie prowadzenia konsultacji nauczyciele mają obowiązek korzystania z maseczek i rękawiczek. 

20. Nie wolno gromadzić się przed i w budynku szkoły. 

21. Uczniowie po wejściu do budynku zobowiązani są do bezpośredniego udania się do sali ustalonej  

z nauczycielem. 

22. Zaleca się minimalizowanie ilości uczniów w klasie. Konsultacje nie zastępują realizowanego nauczania 

zdalnego.  

23. W sali lekcyjnej w czasie konsultacji może przebywać maksymalnie 8 uczniów. 

24. Uczniowie opuszczają budynek i jego otoczenie natychmiast po konsultacjach. 

25. Wszyscy zobowiązani są do zapoznania się z instrukcjami bezpieczeństwa w zakresie zapobiegania 

zakażeniom koronawirusem, które rozmieszczone są na terenie szkoły i do bezwzględnego ich 

stosowania. 


