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Regulamin zajęć dla uczniów i maturzystów w okresie czasowego ograniczenia 

działalności szkoły 

 

1. Od 1 czerwca na terenie szkoły odbywają się konsultacje dla uczniów klas 4-5 OSSP, 1-3 

LP i 1 LSP. 

2. Konsultacje służą bezpośrednim spotkaniom uczniów z nauczycielem i prowadzone są w 

celu wyjaśnienia zagadnień podejmowanych na zajęciach  lekcji zdalnych, 

usystematyzowaniu materiału, poprawy ocen klasyfikacyjnych. 

3. Konsultacje są  dla ucznia dobrowolne. 

4. Konsultacje odbywają się w dniach 1-5 czerwca, 15 – 19 czerwca, po zajęciach 

lekcyjnych prowadzonych zdalnie, w godzinach 14.00 -15.00 

5. Konsultacje odbywają się indywidualnie lub w grupach liczących do 7 osób, w salach 

lekcyjnych szkoły lub – gdy pozwala na to pogoda - poza budynkiem, na terenie szkoły. 

6. Obecność na konsultacjach uczeń potwierdza z wyprzedzeniem, w porozumieniu z 

nauczycielem przedmiotu. W przypadku deklaracji obecności większej liczby uczniów 

niż 7, nauczyciel ustala spotkania grup w różnym terminie lub czasie.  

7. Nauczyciel ustala listę uczniów podlegających konsultacjom w wyznaczonych terminach 

i godzinach. Na jej podstawie uczniowie zostają wpuszczeni na teren szkoły. Nauczyciel 

potwierdza na liście obecność ucznia. 

8. Konsultacji nie odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym, listy obecności nauczyciele 

składają po każdym dniu do sekretariatu szkoły. 

9. W konsultacjach nie mogą brać udziału osoby z objawami przypominającymi COVID – 

19 (podwyższona temperatura ciała, kaszel, duszności), lub odbywającymi kwarantannę 

lub będącymi pod nadzorem służb sanitarno – epidemiologicznych.  

10. Dla osób, u których zaobserwowano niepokojące objawy sugerujące zakażenie 

koronawirusem zorganizowane jest miejsce izolacji w wentylowanym pomieszczeniu, 

wyposażonym w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. 

11. Warunki, w których odbywają się konsultacje, określone są w komunikacie MEN 

zawierającym wytyczne sanitarne, a w szczególności: 

a) Nauczyciele i uczniowie w czasie pobytu na terenie szkoły używają rękawiczek i 

osłon nosa i ust; 

b) Uczniowie na terenie szkoły zachowują dystans ok. 2 m od innych osób; 

c) Zabrania się gromadzenia się grup, w których ten dystans jest zmniejszony; 

d) Wejście do szkoły możliwe jest wyznaczonymi drzwiami, nauczyciele i uczniowie 

wchodzą pojedynczo; 

e) Przed wejściem do szkoły nauczyciele i uczniowie podlegają pomiarowi temperatury, 

do przetarcia rąk korzystają ze środków antywirusowych i antybakteryjnych 

udostępnionych przy wejściu głównym; 

f) Drzwi i okna sal lekcyjnych powinny być otwarte; 

g) Nauczyciel prowadzący konsultacje dba o dezynfekcję stołów, krzeseł, klamek okien i 

drzwi (jeśli były dotykane), klawiatur i myszek komputerowych, włączników 

urządzeń (jeśli były dotykane), przed i po każdym spotkaniu; 



h) Korzystanie z toalet szkolnych zgłaszane jest pracownikowi obsługi, który 

niezwłocznie poddaje ją dezynfekcji (dystrybutor mydła, baterie i pokrętła, klamki 

drzwi, włączniki oświetlenia). 

12. W dniach 1 – 5 czerwca oraz 15 – 19 czerwca 2020 r. dla uczniów klas OSSP, LP i LSP, 

w godzinach 14.00 – 15.00 otwarta jest biblioteka szkolna. Obowiązują następujące 

procedury, wynikające z zasad zachowania bezpieczeństwa epidemicznego: 

a) czytelnicy zobowiązani są do używania na terenie biblioteki rękawiczek,  zasłaniania 

ust i nosa, a przy wejściu do biblioteki dezynfekcji dłoni; 

b) w bibliotece może przebywać jeden czytelnik. Pozostałe osoby oczekują na korytarzu, 

z zachowaniem 2 – metrowej odległości;; 

c) czas przebywania w bibliotece ograniczony jest tylko do wypożyczenia zbiorów; 

nauczyciel bibliotekarz wypożycza zamówione przez czytelnika zbiory; nie ma 

możliwości korzystania z wolnego dostępu do książek, czasopism, czytelni, stanowisk 

komputerowych, kserokopiarki, itp.; 

d) obowiązuje systematyczna dezynfekcja powierzchni, które mogą być w bezpośrednim 

kontakcie z wypożyczającym zbiory, 

e) oddawane książki składowane są w odrębnym miejscu i opatrywane datą zwrotu. 

13. Od 25 maja 2020 r. w szkolnych pracowniach mogą odbywać się zajęcia maturzystów, 

którzy przygotowują się do egzaminu dyplomowego w części praktycznej. Zajęcia 

prowadzone są pod opieką nauczycieli specjalizacji. Warunki obecności na terenie szkoły 

są takie same jak w przypadku uczniów, którzy odbywają konsultacje (lista obecności, 

rygor sanitarny opisany powyżej).  

14. Czas zajęć ustalany jest z nauczycielem prowadzącym, jednak  w przedziale czasowym 

9.00 – 16.00 

 


