
P R O C E D U R Y 

organizacji konsultacji na ternie szkoły 

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. gen. Władysława Sikorskiego 

 w Pomiechówku 

w związku z ograniczeniem funkcjonowania pracy szkoły 

wynikającym z zagrożenia epidemicznego 

 

1. Konsultacje prowadzone są od dnia 25 maja 2020 roku (dla uczniów klas maturalnych) oraz od 

1 czerwca 2020 roku dla pozostałych uczniów. 

2. Konsultacje prowadzone są wyłącznie w oparciu o harmonogram konsultacji, stanowiący załącznik 

do niniejszych procedur. 

3. Udział uczniów w konsultacjach jest dobrowolny. 

4. Konsultacje mogą odbywać się przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności związanych 

z reżimem sanitarnym. 

5. W konsultacjach nie mogą uczestniczyć zarówno uczniowie jak i nauczyciele z objawami 

jakichkolwiek infekcji i chorób zakaźnych oraz objęci kwarantanną lub izolacją (dotyczy to również 

osób, których domownicy wykazują objawy infekcji, chorób zakaźnych oraz objęci są kwarantanną 

lub izolacją). 

6. Miejscem konsultacji są wyłącznie sale lekcyjne nr 1, 3 i 7, usytuowane na parterze budynku szkoły. 

7. Jednocześnie w danym przedziale czasowym konsultacje prowadzić może maksymalnie 3 

nauczycieli (przedziały czasowe: 8.00 – 10.00, 10.15 – 12.15 oraz 12.30 – 14.30  

8. Chęć udziału w konsultacjach uczniowie zgłaszają telefonicznie (nr tel. 22 785 41 43) do 

sekretariatu szkoły codziennie w godzinach 12.00 - 14.00, najpóźniej w dniu poprzedzającym 

planowany termin konsultacji. Zgłoszenia na konsultacje zaplanowane na poniedziałek 

przyjmowane są do piątku do godziny 14.00. 

9. W przypadku braku chętnych uczniów, konsultacje nie odbywają się (nie ma wówczas obowiązku 

pełnienia dyżuru przez nauczyciela w szkole). 

10. W konsultacjach u jednego nauczyciela w wyznaczonym terminie jednorazowo może uczestniczyć 

maksymalnie 8 uczniów z zachowaniem przelicznika 4m2 na jednego ucznia.  

11. O zapisie na konsultacje decyduje kolejność zgłoszeń. Kolejni uczniowie zapisywani są na kolejny 

tydzień, chyba, że nauczyciel wyznaczy inny termin konsultacji z zachowaniem reżimu sanitarnego 

w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły. 



12. Na konsultacje uczniowie zgłaszają się z wypełnionym przez rodziców lub ucznia pełnoletniego 

oświadczeniem o stanie zdrowia, umożliwiającym udział w konsultacjach. 

13. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają bezwzględny obowiązek dezynfekcji rąk (przy 

wejściu umieszczony jest płyn do dezynfekcji).  

14. Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że uczeń jest chory i może zarażać inne osoby nie 

zostanie wpuszczony do szkoły, a rodzic (w przypadku ucznia niepełnoletniego) zostaje 

poproszony o zabranie ucznia do domu i skontaktowanie się z lekarzem.  

15. Uczniowie, pracownicy szkoły oraz inne osoby wchodzące do budynku szkoły zobowiązani są 

posiadać środki ochrony osobistej tzn. rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice. 

16. Uczniowie wchodzą na konsultacje wejściem głównym. 

17. Na czas konsultacji uczeń nie ma obowiązku zmiany obuwia.  

18. Uczeń po przybyciu do szkoły, udaje się bezpośrednio do sali, w której mają odbywać się 

konsultacje i przebywa tam pod opieką nauczyciela.  

19. Osoby prowadzące zajęcia oraz uczniowie przychodzący na zajęcia nie powinni nosić biżuterii 

– na rękach poniżej łokcia - tzn. pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one 

prawidłowe umycie i dezynfekcję rąk.  

20. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych w budynku szkoły wywieszone są plakaty z 

zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji. Nauczyciele i uczniowie przed rozpoczęciem zajęć 

i w razie potrzeby w czasie ich trwania myją i dezynfekują ręce.  

21. Uczestnicy zajęć pamiętają o higienie dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy 

zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić 

chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce).  

22. Podczas zajęć nie wolno korzystać z telefonów komórkowych.  

23. W czasie zajęć uczniowie używają wyłącznie własnych przyborów i podręczników.  

24. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do dbania o zachowanie odpowiedniego dystansu 

społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb uczniów (2 m dystansu między uczestnikami zajęć, 

każdy uczestnik zajęć zajmuje osobną ławkę). Co godzinę następuje wietrzenie pomieszczeń. 

25. Na terenie szkoły codziennie prowadzone są prace porządkowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania 

powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, krzeseł i blatów w 

salach.  

26. W szkole wyznaczone jest pomieszczenie (pokój hotelowy), w którym w przypadku 

stwierdzenia objawów chorobowych nastąpi natychmiastowe odizolowanie podejrzanej o 



chorobę osoby. W takiej sytuacji należy zawiadomić rodziców ucznia oraz skontaktować się 

telefonicznie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do 

dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną. 

27. W przypadku uczniów pełnoletnich, po odizolowaniu ucznia, dyrektor informuje właściwą 

powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga 

interwencji zespołu ratownictwa medycznego, uczeń powinien udać się do domu 

transportem indywidualnym. 

28. Przy wejściu do szkoły i sekretariacie umieszczone są potrzebne numery telefonów do: organu 

prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej, odpowiednich służb medycznych.  

29. Wprowadza się zakaz wstępu na teren jednostki osób, których obecność nie jest konieczna do 

zapewnienia realizacji zajęć. Kontrolę wejść prowadzi pracownik obsługi.  

30. Konsultacje na terenie szkoły nie wykluczają konsultacji w formie zdalnej (formę konsultacji zdalnej 

ustala nauczyciel przedmiotu) 

 

 


