
Konsultacje w szkole  

– wytyczne GIS, MZ i MEN 

KATOLICKIE SZKOŁY NIEPUBLICZNE 

W PRUSZCZU GDAŃSKIM 

 Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej  i 
liceum. 

 Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów 
choroby zakaźnej.  

 Konsultacje w szkole będą organizowane: 

a) na uzasadniony wniosek rodzica lub ucznia (przesłany danemu nauczycielowi za 
pomocą platformy li brus lub dyrektorowi), 

b) dla uczniów zagrożonych oceną niedostateczną, 

c) dla uczniów, którzy chcą poprawić ocenę, a nie ma możliwości wykonać tego online,  

d) dla uczniów, którzy nie wywiązali się z realizacji zadań przesyłanych zdalnie z 
przedmiotów nieobjętych webinariami (decyduje nauczyciel i takie konsultacje są dla 
ucznia obowiązkowe), 

 Każde spotkanie ucznia z nauczycielem w szkole należy z wyprzedzeniem zgłosić 
dyrektorowi szkoły (dotyczy nauczycieli). 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

 W Sali lekcyjnej jednocześnie może przebywać 7 uczniów i nauczyciel 

 Na konsultacje zostały wyznaczone sale 30, 27 i 34 na pierwszym piętrze 

 W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów/nauczyciela powinna wynosić min. 
1,5 m  (1 uczeń – 1 ławka szkolna).  

 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać 
się przyborami szkolnymi między sobą. 

 Uczniom mierzona będzie temperatura z wykorzystaniem termometru 
bezdotykowego. Prosimy o wyrażenie zgody na piśmie. Jeśli uczeń nie będzie 
posiadał w/w zgody lub rodzic nie wyrazi zgody na pomiar temperatury – uczeń nie 
zostanie przyjęty na konsultacje. 

 W szkole zostanie utworzona izolatka. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące 
objawy choroby zostanie odizolowane w izolatce z zapewnieniem min. 2 m odległości od 
innych osób i niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun w celu pilnego 
odebrania ucznia ze szkoły. 

 PO WEJŚCIU DZIECKA NA TEREN SZKOŁY NASTĘPUJĄ CZYNNOŚCI: 

a) Uczeń dezynfekuje ręce płynem zaraz po wejściu na teren szkoły 

b) Jeśli jest taka potrzeba udaje się do szatni, gdzie zostawia okrycie wierzchnie, 



c) Następnie udaje się do łazienki, aby dokładnie umyć ręce wodą z mydłem 

d) Dopiero wtedy może wejść do klasy 

e) Do momentu zajęcia miejsca w sali uczeń musi mieć zasłonięte usta i nos, 
każdorazowe opuszczenie miejsca wyznaczonego w sali lekcyjnej uczeń również jest 
zobowiązany do zasłaniania ust i nosa  

f) Przez cały czas pobytu w szkole uczeń zachowuje dystans społeczny w stosunku do 
innych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, wynoszący min. 1,5 m 

Nauczycielu,  

 Przed spotkaniem wyjaśnij uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w 
szkole i dlaczego zostały wprowadzone. 

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

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

 Wietrz salę, w której organizujesz konsultacje, co najmniej raz na godzinę. 

 Zwracaj uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce. 

 Unikaj organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustal 
bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu zajęć. 

Uczniu, 

 Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na 
kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować 
się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

 Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio 
wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia. 

 Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł 
ich pożyczać od innych uczniów. 

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

 Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania 
zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce. 

 Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki 
na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust. 

 Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. 
Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie. 

 Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w 
toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

 

 


