
Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w trakcie pandemii COVID -19 w 

zakresie udziału uczniów w konsultacjach organizowanych przez szkołę, 

opracowane na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN 

Uczniowie, 

 Zgodnie z ustaleniami zorganizowane zostają dla Was konsultacje grupowe.  

 Nie umawiajcie się na konsultacje, jeżeli jesteście chorzy lub w Waszym domu przebywa 

ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz 

stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

 Jeżeli umówiliście się na konsultacje, a nie możecie przyjść, zgłoście ten fakt 

odpowiednio wcześniej do wychowawcy. 

 Zabierzcie do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów – określony przez 

nauczyciela danego przedmiotu. W szkole nie będzie możliwości pożyczania niczego od 

innych uczniów. 

 W drodze do i ze szkoły korzystajcie z osłony na usta i nos oraz zachowujcie dystans 

społeczny. 

 Na zajęcia przychodźcie o konkretnie wyznaczonej godzinie, przed budynkiem szkoły 

zachowujcie między sobą dystans minimum 2 metrów, do budynku wchodzicie 

pojedynczo. 

 Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekujcie ręce, a jeżeli macie 

przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyjcie 

ręce, a o tej sytuacji poinformujcie odpowiednio wcześniej wychowawcę. 

 W dniu konsultacji nie będziecie korzystać z szatni, pozostajecie w obuwiu, w którym 

przyszliście do szkoły. 

 Po przekroczeniu progu szkoły i dezynfekcji kierujecie się bezpośrednio do wyznaczonej 

sali, w której odbywać się będą wszystkie Wasze zajęcia tego dnia, pamiętając o 

zachowaniu odpowiednich odstępów między sobą. Do sali wchodzicie pojedynczo. W 

klasie siadacie przy wyznaczonym stoliku, na którym układacie swoje rzeczy. 

 Po zajęciu miejsca możecie zdjąć maseczkę ochronną, którą odkładacie na swój stolik. Po 

zakończeniu konsultacji ponownie zakładacie maseczki i pamiętając o wszystkich 

ustalonych zasadach opuszczacie teren szkoły – cały czas pamiętacie o zachowywaniu 

dystansu między sobą. 

 Podczas zajęć każdy będzie miał do dyspozycji własny marker do pisania na tablicy. 

 W czasie przerw pozostajecie pod opieką nauczycieli prowadzących zajęcia. 

 Bezwzględnie stosujcie zasady higieny: często myjcie ręce wodą z mydłem i nie 

podawajcie ręki na powitanie, zachowujcie dystans, a także unikajcie dotykania oczu, 

nosa i ust. 

 Zwracajcie uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

Stosownie zwracajcie uwagę innym w tym zakresie. 

 Unikajcie większych skupisk uczniów, zachowujcie dystans przebywając na korytarzu, w 

toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 
 


