
Procedury obowiązujące w ZSPM 

 w związku ze stopniowym wznawianiem pracy  organizacji pracy szkół w okresie pandemii 

- Konsultacje dla uczniów w ZSPM 

 

Podstawa prawna: 

Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r. 

Rozp. MEN z dnia 20 marca 2020 r.( z póź. zmianami) w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19.  

 

• Konsultacje dla maturzystów - od 25 maja 2020 r. 

• Konsultacje dla wszystkich uczniów - od 1 czerwca 2020 r. 

 

1. Konsultacje dla uczniów mają charakter dobrowolny a uczestnictwo w nich jest zależne 

od decyzji rodziców dzieci i młodzieży. 

2. Konsultacje są przeznaczone dla uczniów zdrowych, bez objawów choroby zakaźnej, 

których nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji.  

3. Konsultacje mają umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji, 

wyjaśnienie trudnych kwestii, usystematyzowanie materiału czy rozmowy 

z nauczycielem.  

4. Uczeń może skorzystać z konsultacji po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem 

przez dziennik elektroniczny Librus. 

Jeżeli uczeń nie może przyjść na umówione konsultacje ma obowiązek poinformować 

nauczyciela o tym fakcie odpowiednio wcześniej - nauczyciel będzie mógł zaprosić  

w zastępstwie innego ucznia. 

5. Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce płynem do tego przeznaczonym 

a następnie udać się do sali wyznaczonej na konsultację. 

6. Podczas konsultacji obowiązuje zasada 4m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego 

pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali (1 uczeń –1 stolik), co 

pozwoli na zachowanie niezbędnych zasad ostrożności podczas ich odbywania.  



7. Należy stosować się do obowiązującego nakazu  używania osłony ust i nosa przez 

osoby prowadzące zajęcia oraz przez uczniów. 

8.  Konsultacje mogą być indywidualne lub grupowe ( do 12 osób). 

9. Po zakończeniu konsultacji należy niezwłocznie opuścić szkołę. 

10. Należy unikać większych skupisk uczniów w szkole, zachowywać dystans 2 m 

przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na 

terenie szkoły. 

11. Harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych zostanie ustalony zgodnie 

z potrzebami uczniów. 

12. W sytuacji podejrzenia u ucznia zarażenia się koronawirusem należy niezwłocznie 

odizolować go od innych osób - w gabinecie pielęgniarki, poinformować o tym fakcie 

dyrektora szkoły, zawiadomić rodziców/opiekunów prawnych o zaistniałej sytuacji, 

skontaktować się z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu 

uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie      z procedurą ogólną. 

13. W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku 

pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy 

niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu 

(transport własny lub sanitarny). Należy wstrzymać przyjmowanie uczniów oraz 

powiadomić  powiatową/wojewódzką stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się 

ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

 

Dla Ucznia: 

• Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich 

harmonogramem. 

• Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji.  

• 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. 

• Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, 

w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

• W trakcie konsultacji obowiązuje zakaz korzystania z telefonu komórkowego. 

• Po zakończeniu konsultacji niezwłocznie opuść szkołę. 

 

Biblioteka szkolna – zasady korzystania (na podstawie wytycznych dla funkcjonowania 

bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.) 

• W czasie pandemii nie ma możliwości wolnego dostępu do księgozbioru 

• W bibliotece może przebywać do 2 osób. 

• Uczniowie mogą przekazywać zamówienia czytelnicze za pomocą Librusa, wysyłając 

wiadomość do nauczyciela bibliotekarza. 

• Nauczyciel bibliotekarz umawia się z uczniami indywidualnie, poprzez wiadomości na 

Librusie. 

• Oddawane książki należy odłożyć w koszu umieszczonym przed wejściem do biblioteki 

szkolnej, księgozbiór będzie wyłączony z wypożyczania do czasu zakończenia 

kwarantanny (ok 72 godziny); po tym okresie włączony do użytkowania. 

• Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora, 

wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania 

się osób). 

• Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce 

i rękawiczkach. 

• Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami 

dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. 



• Jeżeli książki nie będą wykorzystywane podczas okresu wakacyjnego, należy oddać je do 

biblioteki szkolnej. 

 

 


