
Wytyczne dotyczące przeprowadzania konsultacji przedmiotowych  

i zajęć praktycznych w ZSSiH  Radom 

 Na konsultacje może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

 Jeżeli na konsultacjach uczeń przejawia niepokojące objawy choroby, nauczyciel zapewnia odizolowanie 

go od pozostałej grupy uczniów (pokój nauczycielski), powiadamia rodzica/opiekuna prawnego o 

odebraniu dziecka ze szkoły oraz informuje Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną lub w 

przypadku pogarszania się stanu zdrowia pogotowie ratunkowe. 

 Uczestnik konsultacji, nauczyciel uczestniczący w zajęciach nie może przyjść, jeżeli przebywa w domu 

z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub 

izolacją w warunkach domowych. 

 Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść na teren szkoły, z wyjątkiem załatwiania spraw w sekretariacie 

szkoły. 

 Uczniowie po wejściu do szkoły zobowiązani są do zdezynfekowania dłoni płynem (środek na bazie 

alkoholu, min. 60%) znajdującym się przy wejściu ( jeżeli uczniowie mają założone rękawiczki 

jednorazowe, również mają obowiązek zdezynfekowania powierzchni rękawiczek). 

 Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali lekcyjnej.  

 

 Uczeń zgłaszający się na konsultacje ma mieć przy sobie identyfikator, kapcie na zmianę w przypadku 

uczniów zgłaszających się na zajęcia praktyczne mają mieć ze sobą odzież ochronną (tenisówki, fartuch/ 

kitel, nakrycie głowy). 

 

 Odzieży zewnętrznej uczniowie nie pozostawiają w szatni a noszą ją ze sobą (prośba o zabieranie ze sobą 

jedynie niezbędnych rzeczy). 

 W przypadku braku identyfikatora uczniowie nie będą wpuszczani na teren szkoły. 

 Czekając na wejście do szkoły albo sali, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) 

oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności 

w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). 

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. Podczas wpuszczania uczniów do sali 

nauczyciel może poprosić o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości 

(konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu). 

 

 Uczniowie po wejściu do szkoły przechodzą do wyznaczonych sal wg podanego harmonogramu 

konsultacji. 

 

 Uczniowie na zajęciach praktycznych stosują się do regulaminów pracowni. 

 

 Na konsultacji każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, 

książek itd. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych. 

 

 Konsultacja z jednego przedmiotu trwa 55 minut a przerwa między konsultacjami 5 minut na 

skorzystanie z toalety  w tym czasie sala jest wietrzona. 

 

 Zajęcia praktyczne trwają 180 minut. O organizacji pracy decyduje nauczyciel, który minimum co 

godzinę wietrzy pracownie.  

 



 Nauczyciel prowadzący konsultacje po wejściu do szkoły i zdezynfekowaniu dłoni przechodzi do 

wyznaczonej przez dyrektora sali, gdzie przeprowadza spotkanie (nie korzysta z zaplecza zawodowego i 

pokoju nauczycielskiego). 

 Nauczyciel prowadzący konsultacje kończąc zajęcia pełni 5 minutowy dyżur między salą lekcyjną a 

łazienką, nie dopuszczając do grupowania się młodzieży. 

 Nauczyciele przeprowadzający konsultacje, podczas poruszania się po sali powinni mieć zakryte usta i 

nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy siedzą albo stoją, przy zachowaniu niezbędnego odstępu minimum 1,5 

m. 

 

 Konsultacje odbywać się będą od godziny 9.00-15.00 wg harmonogramu sporządzonego na potrzeby 

osób zgłaszających chęć uczestnictwa w zajęciach. 

 

 W grupie konsultacyjnej może przebywać maksymalnie 12- stu uczniów w sali, na zajęciach 

praktycznych 3-6 uczniów w zależności od ilości stanowisk w sali. 

 

 Sale wyznaczone na konsultacje to:  

 Sektor A: 32a, 33a, 34a,  

 Sektor B: 1b, 2b, 21b, 22b, 23b, 24b, 31b, 32b 

 Sektor C: 2c, 3c, 6c, 24c, 26c, 27c, 32c, 33c, 34c, 36c 

 

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

Stosownie zwracaj uwagę innym w zakresie sposobu zasłania twarzy podczas 

kichania czy kasłania. 

 


