
 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr  10/20/05/2020  

Procedura organizacji konsultacji dla uczniów  

1. Dyrektor  szkoły, w porozumieniu z nauczycielami,  przygotowuje harmonogram 

konsultacji indywidualnych i grupowych dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej, 

obowiązujący od 25 maja 2020 r. oraz harmonogram konsultacji indywidualnych  

i grupowych dla wszystkich uczniów obowiązujący od 1 czerwca 2020 r.  

2. Decyzję o udziale w konsultacjach podejmuje rodzic, składając odpowiednie 

oświadczenia. 

3. W drodze do i ze szkoły uczniowie korzystają z osłony na usta i nos oraz zachowują 

dystans społeczny. 

4. Przy wejściu do szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk. Wszystkie 

wchodzące osoby są zobligowane do korzystania z niego. 

5. Przed wejściem na teren szkoły uczniom będzie mierzona temperatura. 

6. Rodzic dziecka może przebywać tylko w strefie dla rodzica. 

7. Nauczyciele wyjaśniają  uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują  

w szkole i dlaczego zostały wprowadzone. 

8. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez 

objawów choroby zakaźnej.  

9. Podczas konsultacji grupowej w sali może przebywać do 12 uczniów. 

W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć 

liczbę uczniów - nie więcej niż o 2,  z uwzględnieniem następujących zasad: 

a) 4 m² sali musi przypadać na jedną osobę; 

b) wymagane jest zachowanie 2m dystansu społecznego między uczniami oraz 

między uczniami a nauczycielem; 

c) wymagane jest zachowanie odstępu 1,5 m pomiędzy stolikami uczniów 

w czasie konsultacji. 

10.  Podczas konsultacji indywidualnych wymagane jest zachowanie 2 m dystansu 

społecznego między uczniem a nauczycielem. 

11. Uczeń na konsultacje przychodzi w własnymi podręcznikami, zeszytami i przyborami 

piśmienniczymi. 

12. Unikamy większych skupisk uczniów, zachowujemy dystans przebywając na 

korytarzu,  w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

13. Nie umawiamy dzieci na konsultacje, jeżeli są chore lub w  domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji.  

14. Bezwzględnie należy stosować zasady higieny: często myjemy ręce wodą z mydłem 

 i nie podajemy ręki na powitanie, zachowujemy dystans, a także unikamy dotykania 

oczu, nosa i ust.  

15. Godziny pracy biblioteki szkolnej ustali dyrektor szkoły w porozumieniu  

 z nauczycielem bibliotekarzem, uwzględniając potrzeby uczniów w tym zakresie.  



16. Książki oddawane przez uczniów są składowane w wydzielonym miejscu, 

odseparowane od reszty książek i poddawane tygodniowej kwarantannie. W tym 

czasie nie mogą zostać wypożyczone kolejnym uczniom. 

17. Organizacja sposobu korzystania z biblioteki uwzględnia wymagany dystans 

przestrzenny, czyli minimum 2 metry odległości między użytkownikami. W celu 

zachowania wymaganego odstępu społecznego ogranicza się liczbę użytkowników 

korzystających jednocześnie    z biblioteki.  

 


