
   

 

Konsultacje w Zespole Szkół Nr 2 im. 9. Pułku 

Strzelców Konnych w Grajewie 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. PSK w 

Grajewie uwzględniając wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 

Konsultacje dla ucznia są dobrowolne. UWAGA! Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać 

uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.  

1. Na konsultacje może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną. 

2. Uczeń oraz nauczyciel nie może przyjść na konsultacje, jeżeli przebywa w domu z osobą na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w 

warunkach domowych. 

3. W trakcie konsultacji uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, 

kalkulatora itd.  

4. Osoby, które będą brały udział w więcej niż jednej konsultacji w ciągu dnia, mogą w czasie przerwy 

opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnej konsultacji danego 

dnia w miejscu wyznaczonym przez dyrektora. 

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

mają zakryte usta i nos. 

6. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (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 zarówno uczniów jak i nauczycieli. Zakaz nie obowiązuje w salach, w których obywają się 

konsultacje po zajęciu miejsc przez uczniów. 

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

zajęciu miejsca w sali lekcyjnej (w trakcie konsultacji) uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i 

nos, kiedy: 

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 

2) wychodzi do toalety 

3) wychodzi z sali lekcyjnej. 



   

 

8. Zarówno uczeń, jak i nauczyciel mogą – jeżeli uznają to za właściwe –mieć zakryte usta i nos w 

trakcie konsultacji, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku. 

9. W przypadku konsultacji, na których dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. 

jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, uczeń 

każdorazowo dezynfekuje materiał płynem zapewnionym przez szkołę. 

10. Należy unikać tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz przed salą lekcyjną przed 

rozpoczęciem konsultacji oraz po jej zakończeniu.  

11. Uczeń może opuścić salę lekcyjną tylko za zgodą nauczyciela. 

12. Jeżeli uczeń lub nauczyciel przejawia niepokojące objawy choroby, dyrektor, zapewnia 

odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu. 

Takim pomieszczeniem na terenie szkoły jest gabinet pielęgniarki. 

13. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania ucznia niepełnoletniego, dyrektor szkoły 

niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego 

odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w 

razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku uczniów 

pełnoletnich informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania 

się stanu zdrowia zdającego –także pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia nie 

wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, uczeń powinien udać się do domu 

transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej. 

14. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy 

szkoły nie powinni przychodzić do szkoły. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie 

ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

15. Zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra 

Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa 

16. W przypadku wystąpienia u ucznia lub nauczyciela niepokojących objawów sugerujących 

zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie przerwać konsultacje i powiadomić o sytuacji 

dyrektora szkoły. 


