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ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

Szanowni Państwo! 

Aby nasz wspólny pobyt w Szkole przebiegał w miłej i pełnej zrozumienia atmosferze, 

zgodnie z zaleceniami MEN, GIS i MZ, prosimy o zapoznanie się z procedurami        or-

ganizacji pracy w szkole i stosowanie się do wskazówek, które mają na celu          za-

pewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego uczniom oraz pracownikom Szkoły. 

Z góry dziękujemy za współpracę! 

 

Organizacja pobytu uczniów podczas konsultacji w szkole od 25 maja 2020 r. 

 

1/ Od 25 maja Szkoła zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 14.05.2020r. umożliwia  

częściowe kontakty w formie konsultacji z nauczycielami, pod warunkiem zapoznania 

się przez rodziców i uczniów z  Procedurami organizacji  opieki w ZSP w Ładach 

w czasie ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i  zwalczaniem koronawirusa SARS-COV-2 oraz złożenia/prze-

słania do wychowawcy druku oświadczenia/zgody, będącego załącznikiem do 

ww. procedur. 

2/ Konsultacje dla uczniów mają charakter dobrowolny. 

a/ Od 25 maja br. rozpoczynają się konsultacje tylko dla uczniów klas VIII. Są skie-

rowane do uczniów, którzy przystąpią w czerwcu do egzaminów. Dlatego szkoła organi-

zuje w pierwszej kolejności konsultacje z przedmiotów zdawanych na egzaminach, a w 

miarę potrzeb także z innych zajęć. Dzięki temu uczeń ma możliwość wyjaśnienia trud-

nych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje 

umożliwiają również uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji końcoworocznej. 

b/ Od 1 czerwca z konsultacji mogą skorzystać wszyscy zainteresowani ucznio-

wie z klas IV – VIII. 

3/ Na konsultacje może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

Każdy uczeń przychodzący do Szkoły poddany zostanie przy wejściu prewencyjnemu 

pomiarowi temperatury ciała (jak opisano ww. Procedurach). Rodzic musi wcześniej wy-

pełnić, podpisać i przekazać Szkole otrzymany druk oświadczenia/zgody. 
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4/ Nauczyciel przedmiotu pozyskuje od rodziców informacje pisemną przez Librus, któ-

rzy uczniowie będą brali udział w konsultacjach. Ustala z uczniem godziny zajęć. 

5/ W przypadku gdy zapisany uczeń nie zgłosił się na konsultacje i nie pojawił się w 

szkole, nauczyciel przedmiotu powinien zadzwonić do rodziców (prawnych opiekunów) 

dziecka, aby wyjaśnić sytuację. Fakt ten należy odnotować w Tygodniowym Sprawoz-

daniu Konsultacji Nauczycielskich w rubryce „Dodatkowe czynności nauczyciela”. 

 

6/ Zakazane jest tworzenie się grup uczniów, niezachowywanie bezpiecznych odstępów 

oraz pozostałych zasad reżimu sanitarnego przed Szkołą oraz przed salami, w których 

odbywają się konsultacje. 

 

7/ Pracownik szkoły czuwa nad bezpiecznym wejściem dzieci do szkoły, nadzorując od-

stępy czasowe pomiędzy kolejnymi uczniami. 

 

8/ Przy wejściu do szkoły uczeń dezynfekuje ręce i udaje się do szatni, gdzie zmienia 

obuwie i zostawia odzież wierzchnią. Z szatni uczniowie biorą ze sobą plecaki, w któ-

rych mają potrzebne przybory, zeszyty lub podręczniki. 

 

9/ Po wyjściu z szatni uczniowie udają się do toalety, aby umyć ręce. 

 

10/ Uczniowie udają się wprost do sali, w której przeprowadzana jest konsultacja. Nie 

można chodzić po korytarzach czy na salę gimnastyczną. 

 

11/ Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, 

w której jest organizowana konsultacja. Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie konsultacji) 

uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 

a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, 

b) wychodzi do toalety, 

c) kończy pracę i wychodzi z sali. 

 

12/ W sali uczniowie przebywają w maksymalnie w 12. osobowych grupach z zachowa-

niem 1,5 metra odległości od siebie i nauczyciela. 
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13/ Nauczyciele również są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miej-

sca w sali, w której jest organizowana konsultacja. Podczas samodzielnej pracy ucznia 

w ławce nauczyciel może zdjąć maseczkę lub przyłbicę. Jeżeli konsultacja będzie pole-

gać na rozmowie z nauczycielem, zarówno uczeń jak i nauczyciel powinni mieć zakryte 

usta i nos. 

 

14/ Zarówno uczniowie jak i nauczyciel mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć za-

kryte usta i nos w trakcie konsultacji, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / biurku. 

 

15/ Uczniowie korzystają wyłącznie z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, 

kalkulatora itd.  

 

16/ Możliwość skorzystania z biblioteki szkolnej jest tylko po uprzednim uzgodnieniu z 

nauczycielem bibliotekarzem. 

 

17/ Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, telefony komórkowe 

muszą być wyłączone i schowane w plecaku. 

 

18/ Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na czas konsultacji należy przynieść własną bu-

telkę z wodą. 

 

19/ Po konsultacji uczeń idzie bezpośrednio do szatni.  


