
Procedura - konsultacje uczniów z nauczycielami 

 

1. Konsultacje dla uczniów mają charakter nieobowiązkowych zajęć prowadzonych przez 

poszczególnych nauczycieli. Zajęcia odbywać się będą z zastosowaniem rygoru 

sanitarnego.  

2. Transport dzieciom do szkoły i w drodze powrotnej do domu zapewniają rodzice. 

3. Na konsultacje uczeń przychodzi zgodnie z harmonogramem, po umówieniu się 

z nauczycielem danego przedmiotu najpóźniej do godziny 15.00 dnia poprzedzającego 

dzień konsultacji, a w przypadku kiedy konsultacje odbywają się w poniedziałek do godz. 

15.00 w piątek. Uczestnicy muszą zgłosić zamiar uczestnictwa w zajęciach nauczycielowi 

prowadzącemu za pomocą jego poczty elektronicznej, dziennika elektronicznego, 

telefonicznie lub innego komunikatora. Możliwość udziału ucznia w konsultacjach jest 

potwierdzana przez nauczyciela. 

4. W przypadku dużego zainteresowania konsultacjami z danego przedmiotu oraz mając na 

uwadze względy reżimu sanitarnego nauczyciel wyznaczy inny termin konsultacji.  

5. Na zajęcia mogą przyjść jedynie uczniowie zdrowi. 

6. Na konsultacje uczniowie przychodzą na umówioną godzinę. 

7. Uczniowie wchodzą do szkoły z zachowaniem bezpiecznej odległości przed szkołą 

z zachowaniem dystansu społecznego. 

8. Przed pierwszym wejściem na konsultacje uczeń przekazuje nauczycielowi dokument 

(oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów ucznia) świadczący o zapoznaniu się z 

procedurą bezpieczeństwa dotyczącą zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród 

uczniów, rodziców i pracowników oraz zawierający zgodę na pomiar temperatury ciała 

dziecka. Wzory dokumentów są do pobrania na stronie szkoły. 

9. Uczeń przed wejściem na teren szkoły może mieć mierzoną temperaturę termometrem 

bezdotykowym przez nauczyciela oraz zobowiązany jest do dezynfekcji rąk.  

10. Uczeń udaje się do sali lekcyjnej wyznaczonej zgodnie z harmonogramem na 

konsultacje.  

11. Podczas przemieszczania się po szkole Uczeń zobowiązany jest do zachowania dystansu 

wynoszącego co najmniej 1,5 metra w stosunku do innych osób.  

12. Uczeń może przebywać tylko na kondygnacji gdzie odbywają się konsultacje.  

13. Uczeń zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania procedur bezpieczeństwa 

dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19.  

14. Po konsultacjach z nauczycielami zobowiązuje się uczniów do opuszczania szkoły 

pojedynczo, z zachowaniem dystansu oraz przestrzegania zakazu gromadzenia się w 

grupach. 

15. W sytuacji pogorszenia zdrowia uczeń zostaje natychmiast izolowany – przebywa 

w izolatorium. Nauczyciel informuje o tym fakcie dyrektora, który zawiadamia 

telefonicznie rodzica oraz właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, 

a w razie pogarszania się stanu zdrowia – także pogotowie ratunkowe. 


