
PROCEDURA OBOWIĄZUJĄCA PODCZAS KONSULTACJI DLA UCZNIÓW 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH 

 

1. W konsultacjach może uczestniczyć tylko uczeń zdrowy, bez objawów choroby zakaźnej. 

2. Od 25 maja 2020 r. w konsultacjach z przedmiotów obowiązujących na egzaminie mogą wziąć 

udział tylko uczniowie klas 8. 

3. Konsultacje orgaznizowane są według harmonogramu ogłoszonego przez Dyrektora szkoły. 

4. Uczniowie zapisują się na konsultacje do nauczyciela uczącego z odpowiednim wyprzedzeniem 

i w formie wskazanej przez Dyrektora szkoły. 

5. Podczas konsultacji grupa uczniów przebywających w jednym pomieszczeniu z nauczycielem 

nie może być większa niż 12 osób. 

6. Nauczyciele, uczniowie, pracownicy przychodzą do szkoły w maseczkach i pozostają w nich na 

terenie szkoły. 

7. Przed wejściem do szkoły lub w momencie podejrzenia objawów choroby zakaźnej uczniowi 

oraz nauczycielowi zostaje zmierzona temperatura. 

8. W drodze do szkoły, podczas wchodzenia i wychodzenia z budynku oraz przebywając 

wewnątrz, uczniowie i nauczyciele oraz inni  pracownicy obecni w szkole poruszają się 

z zachowaniem odległości co najmniej 1,5 m. 

9. Uczniowie i nauczyciele wchodzą do budynku głównym wejściem. 

10. Przy wejściu do budynku uczeń, nauczyciel, pracownik ma obowiązek zdezynfekowania rąk, 

zgodnie z instrukcją umieszczoną przy dozowniku. 

11. Ławki w salach ustawione są w odległości 1,5 m. 

12. Jeden uczeń zajmuje jedna ławkę. 

13. Po opuszczeniu sali przez ucznia lub grupę uczniów blaty stołów, krzesła i klamki 

są dezynfekowane przez pracownika obsługi płynem do tego przeznaczonym. Sala zostaje 

przewietrzona. 

14. Uczniowie przynoszą własne przybory niezbędne podczas konsultacji. Nie należy przynosić 

i używać przedmiotów zbędnych. 

15. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły muszą stosować się do zaleceń związanych 

z dezynfekcją oraz myciem rąk, umieszczonych w toaletach i przy dozownikach. 

16. Toalety (umywalki/ubikacje/pisuary/klamki) będą myte i dezynfekowane przez pracownika 

obsługi po wyjściu każdej osoby z nich korzystającej. 

17. W szkole nie będą działały poidełka, nie będą wydawane obiady. 

18. W miarę możliwości należy zrezygnować z przynoszenia napojów i jedzenia na czas konsultacji. 

19. W czasie wyznaczonych godzin konsultacji działa biblioteka szkolna w godzinach o d 9.00 

do 13.00, z której uczniowie mogą korzystać również z zachowaniem wszelkich środków 

bezpieczeństwa (zwłaszcza tego, by w bibliotece w tym samym czasie nie przebywało więcej 

niż 2 uczniów i bibliotekarka). 

Powyższe procedury zgodne są z wytycznymi GIS, MZ, MEN opublikowanymi 14 maja 2020 r. 


