
Procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów 
w szkole, w tym w salach, bibliotece szkolnej i szatni – KONSULTACJE

1. Konsultacje w szkole odbywają się zgodnie z przygotowanym przez dyrektora 
szkoły harmonogramem.

2. Harmonogram opracowywany jest na każdy tydzień.
3. Harmonogram opracowywany jest w oparciu o zgłoszone potrzeby uczniów, 

rodziców oraz nauczycieli.
4. Grupa biorąca udział w konsultacjach nie może być większa niż 12 osób, 

przy zachowaniu następujących zasad:
 4 m2 na osobę, 
 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami
 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji. 

5. Wielkość grupy może być również uzależniona od wielkości sali, w której 
odbywają się zajęcia, w szczególności dotyczy to zajęć praktycznych.

6. W szkole jednocześnie może przebywać 6 grup uczniów.
Grupa 1 – sala na 1 piętrze – sala nr 10
Grupa 2 – sala na parterze – sala nr 1
Grupa 3 – sala przy dolnym holu – sala nr 6
Grupa 4 – sala w łączniku (przy szatni) – sala nr k3
Grupa 5 – sala  16  
Grupa 6 – sala w mieszkaniu

7. Każda grupa do szkoły wchodzi innym wejściem (zgodnie z przydziałem sal)
Grupa 1 – wejście przy sali gimnastycznej od szczytu
Grupa 2 – wejście przy sali gimnastycznej przy sali nr 1
Grupa 3 – wejście przy bibliotece
Grupa 4 – wejście przy szatni głównej
Grupa 5 – wejście od dziedzińca wewnętrznego
Grupa 6 – wejście do łączniku od strony Zespołu Placówek

8. W czasie konsultacji uczniowie nie mogą poruszać się po szkole poza 
wyznaczonym miejscem

9. W czasie konsultacji uczniowie, nie korzystają z szatni.
10. Przy wskazanych wejściach uczniowie maja obowiązek dezynfekcji rąk.
11. W każdej sali, w której odbywają się konsultację uczniowie i nauczyciele będą 

mają możliwość i obowiązek dezynfekcji rąk.
12. Uczniowie w czasie wchodzenia, wychodzenia ze szkoły oraz przerwy 

(jeśli będzie taka możliwość)  mają obowiązek zachowania tzw. dystansu 
społecznego  tj. 2 metrowego odstępu.

13. Uczniowie w czasie konsultacji mają obowiązek posiadania i korzystania 
ze środków ochrony indywidualnej (maseczki jednorazowe lub bawełniane, 
rękawice jednorazowe), chyba, że mają przeciwwskazania zdrowotne.

14. W czasie konsultacji uczniowie nie pożyczają sobie przyborów i podręczników.
15. W konsultacjach nie mogą brać udziału uczniowie oraz nauczyciele mający 

jakiekolwiek objawy chorobowe (kaszel, gorączka, oraz inne objawy 
grypopodobne).

16. W konsultacjach nie mogą brać udziału osoby pozostające w kwarantannie 
oraz pod nadzorem epidemiologicznym oraz zamieszkujące w wspólnie z osobami 
na kwarantannie lub znajdującymi się pod nadzorem epidemiologicznym.

17. W czasie konsultacji w miejscach ich odbywania nie mogą przebywać osoby
 z zewnątrz.

18. Uczniowie mogą korzystać tylko z łazienek znajdujących się w pobliżu 
wyznaczonych miejsc konsultacji.


