
 

Załącznik nr 3 

 

Procedury organizowania konsultacji od dnia 1 czerwca do dnia 5 czerwca 

2020r. w czasie ograniczonej działalności w związku COVID-19  w Zespole 

Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku 

Mazowieckim.  

 

1. Zajęcia będą prowadzone w uzgodnieniu z organem prowadzącym jednostkę systemu 

oświaty, jej dyrektorem. Mają one miały charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich 

zależało od decyzji rodziców dzieci i młodzieży.  

2. Wychowawca do 22 maja 2020 r. informuje rodzica dziecka i młodzież o możliwości 

organizacji na terenie szkoły konsultacji z nauczycielem. 

3. Wychowawca po uzyskaniu zgody rodzica dziecka lub ucznia ustala dogodny termin  

z nauczycielami na przeprowadzenie konsultacji oraz sporządza harmonogram 

spotkań. 

4. Wychowawca do 26 maja 2020 r. przekazuje harmonogram spotkań dyrekcji i w 

porozumieniu z nią ustala sale, w których odbywać się będą zajęcia. 

5. Sale przed i po zajęciach są dezynfekowane i wietrzone 

6. Dezynfekcja sali dotyczy każdorazowej zmiany ucznia lub grup przebywających na 

konsultacjach . 

7. Uczeń przychodzący na konsultacje zgłasza się do wejścia głównego szkoły i  

oczekuje na nauczyciela, z którym będzie miał zajęcia. 

8. Na teren szkoły uczeń wchodzi z nauczycielem. Od tego momentu nauczyciel ma 

bezpośrednią opiekę nad uczniem do momentu opuszczenia budynku szkolnego. 

9. Po skończonych zajęciach nauczyciel odprowadza ucznia do wyjścia z budynku 

szkoły. 

10. Dopuszcza się maksymalnie cztery godziny lekcyjne konsultacji w ciągu jednego dnia.  

11. W przypadku więcej niż jedna godzina konsultacyjna nauczyciel przekazuje ucznia 

nauczycielowi, z który będzie odbywał następną konsultacje. 

12. W przypadku dłuższego oczekiwania na konsultacje (pierwsza godzina konsultacji 

następnie okienko i konsultacja) nauczycie sprowadza ucznia do wyjścia ze szkoły. 

Uczeń oczekuje w takim przypadku na zewnątrz budynku na kolejną konsultacje. 

13. W ciągu jednego dnia uczniowi przysługuje jedna godzina lekcyjna z danego 

przedmiotu. 

14. W trakcie konsultacji w sali może przebywać maksymalnie 4 uczniów i nauczyciel. 

15. Podczas konsultacji należy zachować 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 

1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w Sali. 

16. Uczeń wyposażony musi być we własna maskę i rękawiczki ochronne. 



17. Nauczyciel w trakcie konsultacji wyposażony jest w maskę/przyłbicę i rękawiczki 

ochronne. 

18. Uczeń korzysta wyłącznie ze swoich przyborów i podręczników. 

19. Obowiązuje zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć. 

20. Przy wchodzeniu i wychodzeniu do szkoły uczeń dezynfekuje ręce. 

21. Uczeń w trakcie konsultacji korzysta z pomieszczeń sanitarnych tylko i wyłącznie za 

zgodą nauczyciela. Wchodzenie do sanitariatów odbywa się pojedynczo. 

22. Nauczyciel prowadzący zajęcia zobligowany jest również do zapoznania się z 

wytycznymi  GIS, MZ i MEN. 

 

Dodatkowe wytyczne dla uczniów 

1. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt 

odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego 

ucznia. 

2. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans 

społeczny. 

3. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie 

podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa 

i ust. 

4. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy 

kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie. 

5. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, 

w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

 

 
 


