
Konsultacje w szkole -  procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły.  

 

1. Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla absolwentów.  

2. Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klas I-III technikum.  

3. Przy organizacji konsultacji uwzględniamy wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego  
i Ministra Zdrowia.  

4. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów 
choroby zakaźnej.  Przed rozpoczęciem zajęć uczniowie zobowiązani są przekazać deklarację 
uczęszczania do szkoły w okresie pandemii COVID – 19, podpisaną przez ucznia pełnoletniego 
lub rodzica ucznia niepełnoletniego. 

5. Podczas konsultacji obowiązują 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami, 4 m2 na 
osobę i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali. Wejście do szkoły drzwiami głównymi. 
Wyjście bocznymi w budynku głównym.  

6. W przypadku podejrzenia zakażenia należy zgłosić ten fakt nauczycielowi, dyrektorowi.  

7. W grupie może przebywać max 12 uczniów.  

8. Obowiązuje stała sala konsultacji dla tej samej grupy. 

9. W bibliotece może przebywać jednocześnie jeden uczeń oraz nauczyciel. Biblioteka pracuje 
w godzinach 9-12. Czytelnia jest nieczynna. W czytelni składowane będą książki (podlegające 
kwarantannie) zwrócone przez czytelników z adnotacją o dacie zwrotu. 

10. Przy wejściu i wyjściu do/z szkoły umieszczono płyn do dezynfekcji rąk. Wszystkie osoby 
wchodzące/wychodzące zobowiązane są do korzystania z niego.  

11. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszono plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.  

12. Obowiązuje szczególne utrzymywanie czystości sal do konsultacji, biblioteki, pomieszczeń 
sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowanie powierzchni dotykowych: poręczy, 
klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich,  
w tym blatów w salach.  

13. Pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący),  
w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych 
to sala nr 112.  

14. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie 
koronawirusem, dyrektor odsuwa pracownika od pracy oraz:  

a. wstrzymuje przyjmowanie kolejnych grup uczniów,  
b. powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku (tel. 85 73 25 
236). 

Nauczyciel,   

1. Wyjaśnia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego 
zostały wprowadzone oraz sporządza  listę obecności. 

2. Organizuje konsultacje indywidualne oraz grupowe z uwzględnieniem odległości pomiędzy 
stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).   

3. W miarę możliwości pilnuje, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów  i podręczników.  

4. Wietrzy salę, w której organizuje konsultacje, co najmniej raz na godzinę.  

5. Zwraca uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.  



6. Stosuje środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie 
przyłbice.  

Uczeń,  

1. Nie umawia się na konsultacje, jeżeli jest chory lub w Jego domu przebywa ktoś na 
kwarantannie lub w izolacji. 

2. Jeżeli umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, zgłasza ten fakt odpowiednio wcześniej 
– nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.  

3. Zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będzie mógł ich 
pożyczać od innych uczniów.  

4. W drodze do i ze szkoły korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans społeczny.   

5. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo dezynfekuj ręce, a jeżeli ma przeciwskazania 
zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast myje ręce.  

6. Bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem i nie podaje ręki na 
powitanie, zachowuje dystans, a także unika dotykania oczu, nosa i ust.  

7. Stosuje środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne .Zwraca uwagę na 
odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.  

8. Unika większych skupisk uczniów, zachowuje dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, 
innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.  
 

  

  

  

  

  

 


