Konsultacje w Zespole Szkół Nr 2 im. 9. Pułku
Strzelców Konnych w Grajewie
ZASADY
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.
W celu przygotowania harmonogramu konsultacji ustala się następujący sposób działania:
1. Uczeń, który chce skorzystać z konsultacji zgłasza ten fakt nauczycielowi przedmiotu, z którym
konsultacje mają się odbyć w terminie do dnia 29.05.2020 r.
2. Uczeń ustala wspólnie z nauczycielem tematykę konsultacji.
3. Nauczyciel zgłasza potrzebę odbycia konsultacji dyrektorowi szkoły do dnia 31.05.2020 r., który
wyznacza dzień, godzinę i salę, w której konsultacje mają się odbyć.
4. Decyzję dyrektora nauczyciel przekazuje zainteresowanym uczniom.
5. Uczniowie, którym wyznaczono konsultacje do szkoły stawiają się na dziesięć minut przed
wyznaczoną godziną w miejscu wskazanym przez nauczyciela zachowując zasady bezpieczeństwa
osobistego (czekając na wejście do szkoły, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5
m) oraz mają zakryte usta i nos.)
6. Nauczyciel wprowadza grupę z którą się umówił na teren szkoły i dba o przestrzeganie
zaleceń higienicznych na terenie szkoły i w sali, w której prowadzi konsultacje. Na teren szkoły
mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką, 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. Zaleca się, aby drzwi do sal pozostały otwarte, aby uniknąć dotykania klamek przez uczniów.
8. Nauczyciel odpowiedzialny jest za rozsadzenie uczniów podczas konsultacji w sali
uwzględniając zasady: 4m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m
odstępu pomiędzy stolikami.
9. Po zakończonej konsultacji nauczyciel odprowadza uczniów do drzwi wyjściowych ze szkoły
polecając im opuścić teren szkoły, jeżeli nie mają innych konsultacji w danym dniu.

10. Sale należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich uczniów oraz mniej więcej, co godzinę w trakcie
konsultacji.
11. W grupie może przebywać do 10 uczniów.
12. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w wyznaczonych godzinach: poniedziałek – piątek
10.00 –13.00

