
Procedury bezpieczeństwa w czasie prowadzenia konsultacji dla uczniów na terenie 

Zespołu Szkół Gastronomicznych w dn. 2-5.06.2020 r. 

 

Podstawa prawna:  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U., 

2020, poz. 871) 

W oparciu o: 

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole 
 

1. W dniach 2 – 5 czerwca 2020 r. w szkole odbywać się będą konsultacje z 
nauczycielami w oparciu o przygotowany grafik 

2. Na konsultacje przychodzą uczniowie, którzy wcześniej umówią się z nauczycielem na 
konkretny termin za pośrednictwem dziennika librus 

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

4. Konsultacje prowadzą tylko nauczyciele zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej 

5. Każda osoba wchodząca do szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce 

6. Zgodnie z wytycznymi GIS, w szkole muszą być zapewnione: 4 m2 na osobę, 2 m 
dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali 
podczas konsultacji.  

7. Na korytarzach, częściach wspólnych nauczyciele i uczniowie powinni przebywać w 
maseczkach, w salach, gdzie odbywają się konsultacje maseczki nie są wymagane 
(przy zachowaniu zasady dystansu społecznego) 

8. Jeżeli uczniowie czekają na konsultacje przed salą powinni ustawiać się w odstępach, 
nie wolno gromadzić się im w grupy 

9. W jednej sali, w grupie może przebywać do 12 uczniów. W małych pracowniach – 6 
uczniów 

10.  W dniach 2-5.06.2020, w godz. 9.30-14 działa szkolna biblioteka (z zachowaniem 
standardów GIS). Uczniowie mogą oddawać książki, które przejdą następnie okres 
kwarantanny. Jednorazowo w bibliotece mogą przebywać 2 osoby + nauczyciel 
bibliotekarz. 

11. Uczniowie nie mogą pożyczać sobie przyborów i podręczników. 

12. W razie podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej u ucznia lub pracownika zostanie 
on odizolowany w osobnym pomieszczeniu – pokój pielęgniarki szkolnej (sala nr 9) do 
momentu kontaktu z lekarzem lub pracownikiem stacji epidemiologicznej ( w 
przypadku uczniów niepełnoletnich po skontaktowaniu się z rodzicami/opiekunami 
ucznia) 



13. Jeżeli do nauczyciela zgłosi się większa liczba chętnych na konsultacje niż wynika to z 
warunków organizacyjnych, pierwszeństwo mają osoby zagrożone oceną ndst lub nkl 
na koniec roku a w przypadku zajęć w pracowniach technologicznych – uczniowie kl. 
III technikum i 3 BS I, którzy zdają w czerwcu egzamin zawodowy. 

 
 
 

 


