Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 37/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie
z dnia 25 maja 2020 r.

Procedura
organizacji konsultacji prowadzonych przez nauczycieli na terenie
Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie
Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 2 maja 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 maja 2020r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz.871)
I. Postanowienia wstępne
1. Od 25 maja 2020 r. do 7 czerwca 2020 r szkoła zapewnia uczniom konsultacje prowadzone
online lub bezpośrednio na terenie szkoły.
2. Konsultacje dla absolwentów klas maturalnych odbywają się w okresie od 25 maja do
7 czerwca 2020 roku, w dniach i godzinach zapisanych w „Harmonogramie konsultacji dla
absolwentów klas maturalnych", ustalonym przez dyrektora szkoły i podanym do wiadomości
absolwentów i rodziców przez dziennik elektroniczny.
3. Konsultacje dla uczniów klas 1 - 3 technikum i branżowej szkoły I stopnia odbywają się
w okresie od 1 czerwca do 7 czerwca 2020 roku, w dniach i godzinach zapisanych
w „Harmonogramie konsultacji klas I - III", ustalonym przez dyrektora szkoły i podanym do
wiadomości uczniów i rodziców przez dziennik elektroniczny.
4. Uczeń, który chce wziąć udział w konsultacjach na terenie szkoły ma obowiązek przedłożyć
nauczycielowi prowadzącemu konsultacje pisemną zgodę na udział w konsultacjach.
W przypadku uczniów niepełnoletnich zgodę, podpisaną przez rodzica (załącznik 1a).
5. W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2, konsultacje na terenie szkoły będą
prowadzone w formie indywidualnej lub grupowej z zachowaniem następujących zasad
sanitarnych:
a) w konsultacjach nie mogą uczestniczyć uczniowie oraz nauczyciele, którzy są objęci
kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej,
b) w konsultacjach nie mogą uczestniczyć uczniowie i nauczyciele, którzy w ciągu
ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej
koronawirusem lub są podejrzani o zakażenie.
6. Konsultacje indywidualne i grupowe odbywać będą się w tej samej, wcześniej wyznaczonej
sali.
7. W konsultacjach grupowych może uczestniczyć jednocześnie max. 12 uczniów, przy
zachowaniu dystansu społecznego.
8. Uczeń ma obowiązek zgłosić akces udziału w konsultacjach do nauczyciela prowadzącego,
najpóźniej do godz. 10:00 dnia poprzedzającego konsultacje.
9. Podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów.
10. Sala, w której będą odbywać się zajęcia będzie regularne wietrzona i dezynfekowana.
II. Ogólne zasady sanitarne

1. Do szkoły nie mogą wejść osoby, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia
realizacji konsultacji.
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2. Osoba wchodząca do budynku szkoły, ma obowiązek zdezynfekować ręce.
3. W drodze do i ze szkoły należy korzystać z osłony na usta i nos oraz należy zachować dystans
społeczny.
III. Obowiązki ucznia
1. Uczeń powinien przyjść do szkoły wyposażony w środki ochrony
indywidualnej (maskę, ewentualnie przyłbicę, rękawiczki, fartuch w razie potrzeby);
na terenie szkoły są wywieszone instrukcje prawidłowego ich stosowania.
2. W trakcie poruszania się na korytarzach i schodach, obowiązuje zasada prawostronnego
ruchu z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego (minimum 2 m).
3. Uczeń jest zobowiązany zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w Sali.
4. Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie konsultacji) uczeń ma obowiązek ponownie zakryć
usta i nos, kiedy:
a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
b) wychodzi do toalety,
c) opuszcza salę po skończonych konsultacjach.
5. Uczeń powinien przynieść do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów.
6. Podczas konsultacji uczeń powinien dbać o zachowanie odpowiedniego dystansu
społecznego (min. 2 m pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy ławkami w sali).
7. Uczeń ma obowiązek:
a) unikać większych skupisk uczniów,
b) zachować dystans, przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach
wspólnych oraz na terenie szkoły.
8. Po zakończonych konsultacjach uczeń niezwłocznie opuszcza szkołę, zachowując dystans
społeczny. Nie kontaktuje się z kolegami i koleżankami, nie pozostaje w szkole bez zgody
i wiedzy nauczyciela.
IV. Zadania nauczyciela
1. Nauczyciel wchodzi do sali w maseczce.
2. Na początku konsultacji przypomina uczniom o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.
3. Dba o wietrzenie sali.
4. Pilnuje, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów.
5. Usadza uczniów tak, aby przy jednym stoliku siedział jeden uczeń w odległości
co najmniej 1.5 m od drugiego ucznia.
6. Wykorzystuje wyłącznie odkażone i zdezynfekowane materiały dydaktyczne.
7. Po zakończeniu konsultacji grupowych,
z zachowaniem dystansu społecznego.

organizuje wyjście uczniów z sali

V. Obowiązki ucznia i nauczyciela
1. Zachować higienę rąk – umyć ręce / zdezynfekować je po wejściu do szkoły
i po zakończeniu zajęć/.
2.

Zachować higienę dróg oddechowych - podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i
nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić
chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce,
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3. W miarę możliwości używać osłony ust i nosa – stosować maskę, przyłbicę;
4. Uczeń i nauczyciel nie powinien nosić biżuterii w szkole.
VI. Obowiązki szkoły
1. Szkoła zapewnia środki czystości (mydło, ręczniki papierowe) w toalecie oraz środki do
dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku.
2. Szkoła zapewnia specjalnie
ochrony indywidualnej.

zamykane

i

opisane

kosze

na

zużyte

środki

3. Pracownicy obsługi po każdej grupie przeprowadzają dezynfekcję klamek, włączników
lamp, poręczy krzeseł, blatów stołów, klawiatur komputerów, myszek komputerowych
i innych powierzchni dotykowych.
4. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika konsultacji
niezwłoczne podjęte zostaną działania zgodnie z PROCEDURĄ POSTĘPOWANIA W
PRZYPADKU
PODEJRZENIA
ZAKAŻENIEM
COVID
-19
WŚRÓD
PRACOWNIKÓW SZKOŁY, UCZNIÓW PRZEBYWAJĄCYCH W SZKOLE,
ZDAJĄCYCH EGZAMIN LUB CZŁONKÓW NADZORUJĄCYCH EGZAMIN W
ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIKOŁÓWIE.
Niniejsza procedura zostanie przekazana do wiadomości rodzicom ucznia/prawnym opiekunom
oraz uczniom poprzez dziennik elektroniczny i publikację na stronie szkoły.
Przydatne instrukcje:
 mycia rąk https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak
 dezynfekcji rąk
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece
 prawidłowego zdejmowania maseczki
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke
 prawidłowego zdejmowania rękawiczek
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice
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