
Załącznik nr 1 

PROCEDURA ORGANIZACJI KONSULTACJI PROWADZONYCH NA TERENIE 

SZKOŁY DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KARTUZACH 

1. W szkole od 18.05 dopuszcza się możliwość prowadzenia konsultacji z zajęć rewalidacyjno 

– wychowawczych, od 25.05.2020 konsultacji dla absolwentów, a od 1.06.2020 również 

konsultacji przedmiotowych. 

 2. Udział w konsultacjach prowadzonych na terenie szkoły jest dobrowolny i odbywa się 

wyłącznie za pisemną zgodą rodzica ucznia lub pełnoletniego ucznia. 

 3. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi,                           

bez objawów choroby zakaźnej: ( kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury) 

4. Z zajęć w formie konsultacji w szkole nie może korzystać uczeń, w którego najbliższym 

otoczeniu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.  

5. Konsultacje odbywają się z zachowaniem zasad 4 m 2 na osobę, 2 m dystansu społecznego 

pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.  

6. Przebywając w szkole uczeń bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą               

z mydłem, nie podaję ręki na powitanie, zachowuje dystans, a także unika dotykania oczu, 

nosa i ust. 

 7. Uczeń unika większych skupisk uczniów, zachowuje dystans przebywając na korytarzu,                    

w toalecie, oraz innych pomieszczeniach wspólnych na terenie szkoły i wokół szkoły.  

8. Na konsultacje z danym nauczycielem uczeń umawia się przez dziennik elektroniczny,                 

z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Powiadamia o tym fakcie nauczyciela 

przedmiotu przez dziennik elektroniczny. 

 9. Nauczyciel wyznacza uczniowi konkretną godzinę spotkania.  

10. Chcąc odwołać konsultacje uczeń jest zobowiązany powiadomić nauczyciela, z którym był 

umówiony. Informuje o tym fakcie przez dziennik elektroniczny.  

11. Realizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów odbędzie się od 01.06.2020r.. 

Spotkania odbywać się będą w terminie od 01.06. do 05.06. 2020r. 

12. Uczeń w drodze do i ze szkoły oraz podczas pobytu w szkole korzysta z osłony na usta i nos 

oraz zachowuje dystans społeczny. 

 14. Uczeń wchodząc do szkoły głównym wejściem ma obowiązek poddać się pomiarowi 

temperatury ciała, którego dokonuje pracownik obsługi. 

 15. W przypadku podwyższonej temperatury lub stwierdzenia innych oznak chorobowych, 

zostanie skierowany do domu. Nauczyciel powiadomi o tym fakcie rodzica dziecka.  



16. Przy wejściu do szkoły uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce, W przypadku 

przeciwwskazań zdrowotnych do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast po wejściu 

myje ręce wodą z mydłem.  

17. Uczeń udaje się do wyznaczonej sali i zajmuje wskazane przez nauczyciela miejsce.  

18. Uczeń zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będzie 

mógł ich pożyczać od innych uczniów.  

19. Po zakończonych konsultacjach i po każdorazowym skorzystaniu z toalety uczeń myje ręce 

ciepłą wodą i mydłem, dezynfekuje ręce. W toalecie mogą przebywać równocześnie 

maksymalnie 2 osoby.  

20. Po wyjściu ucznia, nauczyciel wietrzy klasę i dezynfekuje blaty stolików i biurka.  

21. Po zakończeniu konsultacji uczeń bezzwłocznie kieruje się do wyjścia i opuszcza teren 

szkoły. 

 22. W przypadku jakiejkolwiek niedyspozycji ucznia lub złego samopoczucia, które wystąpiło 

w czasie trwania konsultacji nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora, a w przypadku 

jego nieobecności wicedyrektora lub inną upoważnioną osobę która podejmuje decyzję                         

o dalszym postepowaniu zgodnie z przyjętymi w szkole procedurami. 

 

Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2  

  

1. Dyrektor placówki wyznacza i przygotowuje pomieszczenie wyposażone w środki ochrony 

osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę   w przypadku 

stwierdzenia objawów chorobowych (kawiarenka szkolna).  

2. Po zauważeniu symptomów choroby, np. kaszel, gorączka, złe samopoczucie, wyznaczona 

osoba ubrana  w środki ochrony osobistej niezwłocznie przechodzi  z uczniem do wyznaczonej 

sali izolacji i pomaga założyć maseczkę i rękawiczki. Pozostaje w bezpiecznej odległości                                   

i oczekuje z nim do momentu odebrania ucznia przez rodziców.  

3. Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia dyrektora o sytuacji.  

4. Nauczyciel przeprowadza pozostałych uczniów do innego, wyłączonego z użytkowania 

pomieszczenia .   

5. Dyrektor zawiadamia jednostkę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz 

rodziców ucznia o zaobserwowanych objawach chorobowych i podejrzeniu wystąpienia 

zachorowania na COVID-19. 6. zaistniałej sytuacji informuje również pozostałych rodziców 

młodzieży 

6. Pomieszczenia, w których przebywał uczeń są jak najszybciej dezynfekowane.  

  



 

 

 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia personelu  

  

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną.  

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik/obsługa nie powinien 

przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie  z  Powiatową 

Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kartuzach (Tel: 58 3414041 lub 688027346),  

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie powiadomić dyrektora 

oraz organ prowadzący. Pracownik zostaje natychmiast odsunięty od pracy i oczekuje na 

transport   w wyznaczonym miejscu, w celu odizolowania go od innych osób. Pracownikowi 

oczekującemu na transport wydaje się jednorazową maseczkę oraz rękawiczki. Ustala się listę 

osób z którymi przebywała osoba z objawami zakażenia.  

 4. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych  uczniów 

 5. Dyrektor  powiadamia Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kartuzach  (Tel: 58 

3414041 lub 688027346) oraz organ prowadzący i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji 

i poleceń. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik musi być  poddany 

gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekowaniu powierzchni dotykowych (klamki, poręcze 

uchwyty, itp.), przez osobę do tego wyznaczoną, a jeśli zajdzie taka konieczność należy 

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora stacji sanitarnego, czy należy 

wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniałe procedury.  

  

Postanowienia końcowe  

  

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem 18.05.2020 roku .  

2. Procedury obowiązują do odwołania.  

  

                                               Informuję, że zapoznałem się z procedurą zachowania 

bezpieczeństwa oraz procedurą postępowania na wypadek zakażenia  wirusem COVID 19 .  

    



 

 


