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Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania konsultacji  
dla uczniów kl. IV z nauczycielami przedmiotów,  

z których uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego 
 

Obowiązują od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r.  
 

 Konsultacje dla uczniów klasy IV z nauczycielami odbywają na prośbę uczniów. 

 Proponowany termin konsultacji oraz nazwiska uczniów nauczyciel zgłasza 
dyrektorowi szkoły. 

 Po uzyskaniu akceptacji o terminie powiadamia uczniów poprzez dziennik 
elektroniczny. 

 Konsultacje nie mogą odbywać się w czasie zajęć edukacyjnych ucznia i nauczyciela. 

 Konsultacje prowadzone są indywidualnie lub w grupie do 10 osób. 

 Na konsultacje może przyjechać wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, nauczyciel), bez 
objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  

 Osoby które przebywają w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji albo same są 
objęte kwarantanną lub izolacją nie mogą uczestniczyć w konsultacjach (uczniowie, 
nauczyciele). 

 W uzasadnionych przypadkach, na czas konsultacji, uczniowie mogą zamieszkać 
w Internacie, po wcześniejszym poinformowaniu kierownika internatu. 

 Zasady zamieszkania zawiera Instrukcja przygotowana przez kierownika internatu. 

 Osoby z rodziny lub towarzyszące uczniowi mogą wejść do pracowni tylko w celu 
pomocy w czasie transportu prac (np. zabieranie prac do realizacji w domu). 

 Każdy wchodzący na teren szkoły i internatu musi zdezynfekować ręce (płyny 
dostępne przy wejściach). 

 Pracownie w których odbywają się konsultacje będą dezynfekowane przed i po 
konsultacji przez wyznaczonego pracownika obsługi. 

 Szkoła zapewnia bieżącą dezynfekcję toalet i dezynfekowanie powierzchni 
dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, 
poręczy krzeseł i powierzchni płaskich. Wyznaczeni pracownicy obsługi przestrzegają 
czasu niezbędnego. do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń lub 
przedmiotów. 
 

W trakcie przeprowadzania konsultacji obowiązują następujące zasady: 
 
1.Każdy uczestnik nosi poprawnie założoną maseczkę. 
2.Uczestnicy konsultacji są zobowiązani do częstego mycia rąk i ich dezynfekcji. 
3.W pracowniach uczniowie i nauczyciele zachowują dystans 1,5 m, uczniowie 
pracują przy osobnych stanowiskach 
4. Prowadzący dopilnowuje systematycznego wietrzenia pracowni. 

 
Elżbieta Kucybała – dyrektor szkoły 


