
      Nauczyciel prowadzący przed konsultacjami: 

1. Sprawdza czy ławki zostały zdezynfekowane, czy są zachowane odległości pomiędzy 

stanowiskami nauki min. 1, 5 m (1 uczeń – 1 stolik), wietrzy salę. 

2. Uczniowi wchodzącemu do sali wyznacza miejsce do nauki. 

3. Wyjaśnia dzieciom,  jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole 

 i dlaczego zostały wprowadzone. 

4. Dopilnowuje by uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników. 

5. W razie potrzeby przypomina o zasadach higieny i podkreśla, aby unikać dotykania 

oczu, nosa i ust. Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas 

kichania czy kasłania.  

6. Po zakończeniu konsultacji nadzoruje pojedyncze wyjścia uczniów oraz przypomina  

o obowiązku zasłonięcia nosa i ust po wyjściu ze szkoły. 

7. Wietrzy salę po zakończeniu konsultacji,   co najmniej raz na godzinę. 

8. Dopilnowuje by po zakończeniu zajęć przez uczestnika lub grupę uczestników i przed 

rozpoczęciem zajęć przez uczestnika lub drugą grupę uczestników zostały podjęte 

następujące działania: czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi 

wejściowych, blatów, oparć krzeseł, dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: 

biurek i stolików/ławek, klawiatur i myszek, włączników świateł. 

 

 

 Uczeń uczestniczący w konsultacjach: 

1. Zapoznaje się z harmonogramem konsultacji. 

2.  Z zajęć w formie konsultacji w szkole korzysta uczeń zdrowy, bez objawów choroby 

zakaźnej.  

3. Przynajmniej na dwa dni przed planowaną konsultacją uczeń umawia się  

z nauczycielem konkretnego przedmiotu przez dziennik elektroniczny. 

4. Jeżeli nie może przyjść, zgłasza ten fakt odpowiednio wcześniej ( przynajmniej dzień 

wcześniej) – nauczycielowi, który będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia. 

5. Zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będzie 

można pożyczać ich od innych uczniów. 

6. W drodze do i ze szkoły korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans 

społeczny. 

7. Pojedynczo wchodzi do szkoły. 

8. Obowiązkowo dezynfekuje ręce, a jeżeli ma przeciwwskazania zdrowotne do 

stosowania środków do dezynfekcji natychmiast myje ręce. 

9. Udaje się do wyznaczonej sali. 

10. Siada w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela. 

11. Bezwzględnie stosuje zasady higieny, tj. nie podaje ręki na powitanie, zachowuje 

dystans, a także unika dotykania oczu, nosa i ust. 

12. Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy 

kasłania.  

13. Przestrzega zakazu korzystania z telefonów podczas zajęć. 

14. Po skończonych konsultacjach wychodzi z sali według ustaleń nauczyciela.  

Zachowuje dystans wychodząc na korytarz i idąc do wyjścia. 

15. Jeżeli chce skorzystać z biblioteki szkolnej, zapoznaje się ze szczegółowymi zasadami 

wypożyczania książek. 

 

 



Inne informacje 

Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów,  

z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

 

       

 

 

 


