
REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONSULTACJACH SZKOLNYCH 

W ZESPOLE SZKÓL MENEDŻERSKICH W ŚWIECIU 

OD 1 CZERWCA 2020 ROKU 

 

1. Konsultacje są organizowane przez dyrektora ZSM dla chętnych uczniów, na terenie szkoły, 

w wyznaczonych terminach, godzinach i pomieszczeniach lekcyjnych 

2. Zgłoszenie przez ucznia pełnoletniego lub przez rodziców/opiekunów ucznia 

niepełnoletniego do udziału w konsultacjach jest możliwe po analizie ilości osób zainteresowanych 

tymi konsultacjami w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego 

3. Nauczyciel i uczeń, który będzie mógł brać udział w konsultacjach musi: 

- być zdrowym, czyli nie przejawiać oznak typowych dla zarażenia (podwyższona temperatura, 

kaszel, katar, kłopoty z oddychaniem, ogólnie złe samopoczucie) 

- nie przebywa w miejscu zamieszkania z osobą chorą, poddaną kwarantannie lub w izolacji w 

warunkach domowych oraz sama nie podlega kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 

- posiadać własne wyposażenie ochronne w postaci maseczki i rękawiczek ochronnych, materiały 

piśmiennicze – długopis, zeszyt, notatnik, przybory matematyczne (liniał, cyrkiel, gumkę ołówek 

lub inne potrzebne do wykonania zadań z danego przedmiotu) 

- artykułów piśmienniczych, przyborów, zeszytów i podręczników uczniowie nie mogą wymieniać 

między sobą, chyba, że są to uczniowie zamieszkujący pod jednym adresem (najbliższa rodzina) 

4. Podczas konsultacji szkolnych na terenie szkoły mogą przebywać jedynie: nauczyciel 

prowadzący zajęcia, wskazani uczniowie, dyrektor i obsługa administracyjna, osoby zapewniające 

czystość i dezynfekcję, a w razie konieczności służby ratownicze i porządkowe, 

rodzice/opiekunowie prawni w przypadku konieczności pomocy uczniowi niepełnosprawnemu 

5. Biorący udział w konsultacjach, zarówno nauczyciel jak i uczniowie nie powinni wnosić  na 

teren szkoły żadnych zbędnych rzeczy, które nie są bezpośrednio związane z prowadzonymi 

konsultacjami 

6. Konsultacje w salach odbywają się z zachowaniem odległości co najmniej 1,5 metra między 

stolikami i 4 m2 powierzchni na jednego uczestnika 

7. Uczniowie oczekujący na zajęcia konsultacyjne oczekują na początku przez budynkiem 

szkoły z zachowaniem wskazanych odległości, następnie pojedynczo wchodzą do szkoły wejściem 

przy sekretariacie, dokonują dezynfekcji i udają się do wskazanej klasy lekcyjnej 

8. Po zakończeniu konsultacji nauczyciel prowadzący wypuszcza uczniów z klasy z 

zachowaniem kilkusekundowego odstępu, aby zminimalizować kontakt młodzieży na korytarzach i 

przy wyjściach 

9. Po każdych zajęciach (nie rzadziej niż co godzinę) – konsultacjach, nauczyciel prowadzący 

jest zobowiązany do wywietrzenia sali lekcyjnej.  

10. Dopuszcza się stosowanie przerw w trakcie konsultacji z danego przedmiotu, wówczas 

nauczyciel prowadzący wypuszcza uczniów w kilkusekundowych odstępach, uczniowie udają się 

na zewnątrz budynku – teren zielony i korzystają z ławek zachowując bezpieczną odległość od 

siebie. Analogiczna sytuacja występuję po zakończeniu konsultacji z jednego przedmiotu i przed 

rozpoczęciem z kolejnego. 

11. Szkoła zapewnia środki do dezynfekcji rąk oraz materiałów piśmienniczych i przyborów 

szkolnych 

12. Szkoła nie zapewnia dostępu do kawiarenki szkolnej celem przygotowania sobie posiłków 

oraz napojów. Napoje i posiłki uczeń przynosi ze sobą. 

13. Uczestnicy konsultacji są zobowiązani do przestrzegania wszystkich pozostałych 

wytycznych związanych ze stanem epidemicznym. 

14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.05.2020 roku. 


