
Wewnątrzszkolna procedura zachowania zasad 
bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie szkoły. 

 

1. Od 25 maja szkoła umożliwia konsultacje dla maturzystów. 

2. Od 1 czerwca  umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkoły 

3. Szkoła przy organizacji konsultacji uwzględniła wytyczne Głównego Inspektora 
Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 

4. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów 
choroby zakaźnej.  

5. Nauczyciele spotykają się z uczniami zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym wcześniej 
harmonogramem.  

6. W trakcie konsultacji obowiązują następujące zasady: 

a) 4 m2 na osobę - w dużej pracowni maksymalnie 12 osób 

b) 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami poza salą dydaktyczną, 

c) 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji, 1 uczeń – 1 stolik  

d) w grupie podczas konsultacji może przebywać maksymalnie 12 uczniów.  

7. Przy wejściu do szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk i wszystkie osoby 
wchodzące są zobligowane do korzystania z niego. 

8. W przypadku podejrzenia zakażenia osoba chora zostanie odizolowana w 
wyznaczonym pomieszczeniu wyposażonym w środki ochrony osobistej i płyn 
dezynfekujący i oczekiwać na pomoc medyczną. 

9. Należy dopilnować, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników. 

10. Wietrzenie sali jest obowiązkowe co najmniej raz na godzinę. 

11. Należy zwracać uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce. 

12. Uczniowie w trakcie konsultacji nie korzystają z szatni. 

Uczniu, 

1. Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich 
harmonogramem. 

2. Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś 
na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz 
stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

3. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio 
wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia. 

4. Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz 
mógł ich pożyczać od innych uczniów. 



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

6. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz 
przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj 
ręce. 

7. 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. 

8. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. 
Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie. 

9. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w 
toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

10. W przypadku wystąpienia objawów choroby natychmiast poinformuj o tym 
nauczyciela. 
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