
PROCEDURA  UDZIAŁU  UCZNIÓW  W  KONSULTACJACH    

prowadzonych  na terenie Centrum Kształcenia  Zawodowego 

 i Ustawicznego w Mysłowicach  

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostki oświatowej 

 

Zgłaszanie udziału w konsultacjach 

1. Konsultacje mogą  odbywać się indywidualnie lub w małych grupach – max.  10 – osobowych. 

2. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać jedynie uczniowie zdrowi, bez objawów 

choroby zakaźnej. 

3. Uczniowie z rodzin objętych kwarantanną lub uczniowie,  którzy  w ciągu ostatnich 14 dni 

mieli kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną 

o zakażenie, nie mogą uczestniczyć w konsultacjach stacjonarnych. 

4. Uczeń jest zobowiązany zgłosić nauczycielowi przedmiotu chęć udziału w konsultacjach na 

terenie szkoły (telefonicznie lub za pomocą dziennika LIBRUS -moduł wiadomości) do 27 V 

2020 r. do godz. 16.00.  

5. Nauczyciel przekazuje do 28 V 2020  do godz. 10.00 dyrektorowi Centrum informację 

o uczniach, którzy są zainteresowani udziałem w konsultacjach. Podaje również propozycję  

terminu przeprowadzenia konsultacji. 

6.  Dyrektor Centrum ustala harmonogram konsultacji dla uczniów. Zainteresowani uczniowie 

zostaną poinformowani poprzez dziennik Librus o wyznaczonym terminie i miejscu 

konsultacji. 

7. Warunkiem udziału ucznia niepełnoletniego jest wyrażenie przez rodzica/opiekuna prawnego 

zgody na udział ucznia  w konsultacjach,  wg poniższego wzoru: 

„Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki …………………………………………………. ucznia/ 

uczennicy  klasy ………………………. w konsultacjach prowadzonych na terenie szkoły. Wyrażam 

zgodę na pomiar temperatury mojego dziecka termometrem bezdotykowym. Podaję nr do 

kontaktu …………………………………….. w przypadku konieczności odbioru córki/ syna z terenu 

szkoły”. Uczeń przekazuje pracownikowi szkoły zgodę rodzica/ opiekuna prawnego  

w wyznaczonym terminie konsultacji. 

 

Przychodzenie i wychodzenie uczniów do szkoły na konsultacje 

1. Uczeń jest zobowiązany posiadać środki ochrony osobistej – osłonę ust i nosa oraz 

rękawiczki. 

2. Warunkiem wejścia na teren szkoły  jest poddanie się pomiarowi temperatury termometrem 

bezdotykowym, a w przypadku uczniów niepełnoletnich również przekazanie zgody 

rodziców/opiekunów prawnych na udział w konsultacjach. 

3. Uczeń  ma obowiązek przyjść  punktualnie  na konsultacje w terminie dla niego 

wyznaczonym. Uczeń wchodzi na teren szkoły po uzyskaniu zgody pracownika i sprawdzeniu 

wymogów sanitarnych (osłona ust i nosa, rękawiczki, obowiązek dezynfekcji rąk, pomiar 

temperatury). Uczniowie przychodzący poza wyznaczonymi godzinami lub nie spełniający 

powyższych warunków nie zostaną wpuszczeni na teren szkoły. 

4. Po zakończeniu konsultacji uczeń po uzyskaniu zgody nauczyciela  wskazaną drogą  opuszcza 

teren szkoły.   



Przebywanie uczniów w szkole 

1. Po wejściu do budynku szkoły uczeń, drogą wskazaną przez pracownika,  jest zobowiązany do 

przejścia do właściwej sali i zajęcia miejsca, gdzie pozostaje do zakończenia konsultacji. 

2. W czasie pobytu w szkole:  

 nie należy witać się z nikim przez podanie ręki, unikać dotykania oczu, ust i nosa, przy 

kaszlu i kichaniu należy odpowiednio zasłaniać twarz zgięciem łokcia, 

 jeżeli jest konieczność korzystania z przyborów i podręczników, należy posiadać 

własny zestaw; nie będzie możliwości pożyczenia podręczników czy przyborów od 

innych uczniów, 

 zabronione jest tworzenie większych skupisk i kolejek na korytarzu; obowiązują 

zasady dystansu społecznego: 4 m 2 powierzchni na osobę, 2 m dystansu społecznego 

pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji, 

 w przypadku konieczności skorzystania z toalety, należy użytkować toaletę wskazaną  

przez pracownika szkoły (konieczność dezynfekcji pomieszczenia), 

 przebywając przy wyznaczonym stoliku, podczas trwania konsultacji, uczeń za zgodą 

nauczyciela może przebywać bez maski; w trakcie drogi do i ze szkoły oraz podczas 

przemieszczania się po terenie Centrum uczeń jest zobowiązany do zakrywania nosa 

i ust, 

 pomieszczenia, w których odbywają się konsultacje należy wierzyć w czasie przerwy, 

a w razie potrzeby także w czasie zajęć (co najmniej raz na godzinę). 

Zasady prowadzenia konsultacji przez nauczycieli  

1. Konsultacje mogą prowadzić nauczyciele zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej, nie objęci 

kwarantanną. 

2. W dniu konsultacji nauczyciel stawiając się w pracy ma obowiązek przestrzegania wymogów 

sanitarnych (osłona ust i nosa, rękawiczki, obowiązek dezynfekcji rąk) oraz zasad dystansu 

społecznego.  

3. Nauczyciel prowadzi konsultacje zgodnie z ustalonym przez dyrektora Centrum 

harmonogramem.  

4. W trakcie konsultacji, po zajęciu miejsc przez uczniów, nauczyciel może zdecydować  

o prowadzeniu zajęć bez osłony nosa i ust przez  uczniów i prowadzącego. Pomimo decyzji 

nauczyciela uczestnicy konsultacji mogą korzystać z osłony ust i nosa (jeżeli uznają to za 

właściwe).   

5. Przy przemieszczaniu się po sali lub terenie Centrum nauczyciele zobowiązani są do 

stosowania osłony nosa i ust.  

6. Nauczyciel prowadzący konsultacje jest zobowiązany do wietrzenia sali w czasie przerwy, a 

w razie potrzeby także w czasie zajęć (co najmniej raz na godzinę). 

 


