
 

ZASADY I PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE 

NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ Nr1 im. S. Staszica 

podczas KONSULTACJI I ZAJĘĆ 

REWALIDACYJNYCH na terenie szkoły 

(wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia) 

 Konsultacje w szkole dla maturzystów (25 maja – 5 czerwca), zajęć rewalidacyjnych (od 
25 maja) oraz konsultacji dla pozostałych uczniów (od 1 czerwca), z wyłączeniem dni 
egzaminów zewnętrznych (8, 9, 10 czerwca),  są organizowane na życzenia 
rodziców/pełnoletnich uczniów, przy czym rodzic ucznia niepełnoletniego musi wyrazić 
zgodę na udział dziecka w zajęciach rewalidacyjnych/konsultacjach (wiadomość do 
nauczyciela w dzienniku Librus). Terminy konsultacji nauczycieli w szkole oraz zajęć 
rewalidacyjnychokreśla harmonogram konsultacji udostępniony na stronie 
internetowej szkoły: zsnr1-pruszkow.com i w dzienniku Librus. 

 Potrzebę uczestniczenia w zajęciach/konsultacjach rodzic ucznia niepełnoletniego/uczeń 
pełnoletni zgłasza nauczycielowi do poprzez wiadomość w dzienniku Librus nie później 
niż 2 dni przed terminem konsultacji. Bez względu na wiek, udział ucznia w zajęciach 
rewalidacyjnych jest możliwy tylko po otrzymaniu zgody od rodzica.  

 Jeżeli nauczyciel nie otrzymał żadnego zgłoszenia ucznia/rodzica ucznia niepełnoletniego 
przed terminem swoich konsultacji, nie musi przyjeżdżać do szkoły w dniu 
zaplanowanych spotkań z uczniami. Należy poinformować uczniów, że w przypadku, jeśli 
uczeń nie może przyjść w umówionym terminie, powinien zgłosić ten fakt nauczycielowi, 
z którym jest umówiony, dzień przed umówionym dniem konsultacji. 

 Konsultacji na terenie szkoły może udzielać tylko nauczyciel zdrowy, bez objawów 
infekcji, choroby zakaźnej, który nie ma bezpośredniego kontaktu z osobami  chorymi, 
objętymi nadzorem epidemiologicznym/izolacją/kwarantanną  i nie chorował oraz nie 
miał takiego kontaktu w ciągu ostatnich 14 dni. W przypadku, gdy nauczyciel nie spełnia 
ww. warunków, powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły,  postępować 
zgodnie z procedurami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz – o ile to 
możliwe – poinformować zainteresowanych uczniów o odwołaniu konsultacji/zajęć. 

 Jeżeli rodzic/uczeń pełnoletni zgłasza potrzebę uczestniczenia w konsultacjach na terenie 
szkoły, należy zwrócić się o podanie informacji, czy uczeń/abiturient jest zdrowy,bez 
objawów infekcji, choroby zakaźnej, nie ma bezpośredniego kontaktu z osobami  



chorymi, objętymi nadzorem epidemiologicznym/izolacją/kwarantanną  i nie chorował 
oraz nie miał takiego kontaktu w ciągu ostatnich 14 dni oraz czy zapoznał się z 
procedurami obowiązującymi uczniów korzystających z konsultacji na terenie szkoły. 

 Uczniowie/abiturienci nie uczestniczący danego dnia z konsultacji/ zajęć rewalidacyjnych, 
nie powinni przebywać w szkole, za wyjątkiem uczniów korzystających z biblioteki 
szkolnej. 

 W konsultacjach grupowych może uczestniczyć nie więcej niż 6. uczniów/abiturientów, 
a w przypadku małych sal lekcyjnych od  2. do 3. uczniów. W sali lekcyjnej na jednego 
ucznia nie może przypadać mniej niż 4m2, a odległość między uczestnikami spotkania nie 
może być mniejsza niż 1,5 m. 

  W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych niż podano wyżej, 
nauczyciel informuje pozostałych uczniów o możliwości uczestniczenia w konsultacjach 
w następnym tygodniu. 

 Na spotkanie z nauczycielem w szkole uczeń musi przyjść z własnym podręcznikiem, 
zeszytem, długopisem, kalkulatorem i innymi pomocami. Pożyczanie od innych obecnych 
na zajęciach materiałów i pomocy piśmienniczych, w tym od nauczyciela,  jest 
niedozwolone. 

 Nauczyciel prowadzący zajęcia bezpośrednio z uczniami nie powinien nosić na rękach 
poniżej łokcia żadnej biżuterii i zegarka, które utrudniałyby mu prawidłowe mycie 
i dezynfekcję rąk. 

 Szkoła zapewnia nauczycielom środki higieniczne, środki zabezpieczające (maseczki, 
rękawiczki jednorazowe) oraz płyn do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu, który  należy 
pobrać z sekretariatu przed rozpoczęciem zajęć i umożliwić korzystanie z niego uczniom 
w sali lekcyjnej. Regularnie dezynfekowane są powierzchnie użytkowanych pomieszczeń 
i używane wyposażenie, w tym klamki, wyłączniki, baterie/zawory czerpalne. 

 Na teren szkoły należy WCHODZIĆ W MASECZCE OCHRONNEJ, a przed wejściem 
ZDEZYNFEKOWAĆ RĘCE, a jeżeli nauczyciel jest uczulony na środki dezynfekujące – 
natychmiast po wejściu powinien umyć ręce.Wskazane jest założenie rękawiczek 
ochronnych.  

 Po wejściu do szkoły należy zachowywać dystans społeczny minimum 1,5m.Należy 
unikać dotykania poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, a po kontakcie 
z zanieczyszczonymi przedmiotami – niezwłocznie zdezynfekować lub dokładnie umyć 
ręce.  

 Przed rozpoczęciem zajęć należy salę otworzyć, wywietrzyć i zostawić drzwi otwarte, aby 
uczniowie nie dotykali klamki.  

 Przed wejściem do sali należy poinformować uczniów o zasadach bezpieczeństwa 
i procedurach, w tym witania się bez podania ręki, konieczności dezynfekcji i właściwym 
myciu rąk, niepożyczaniu od siebie nawzajem żadnych przedmiotów i materiałów 
piśmienniczych, zachowaniu dystansu społecznego w czasie zajęć i na terenie szkoły, 
niekorzystaniu z telefonu komórkowego, zasłanianiu nosa ust w przypadku 
kichania/kasłania.  Należy również poprosić uczniów o zgłoszenie się osób z alergią oraz 
zajmowanie tylko miejsc wyznaczonych przez nauczyciela. 

 Przy każdym wejściu do sali nauczyciel i uczeń zobowiązani są do dezynfekcji rąk.  



 Należy unikać dotykania rękami oczu, nosa i ust. W czasie rozmowy z uczniami należy 
zakryć usta i nos. 

 Jeżeli uczniowie w trakcie zajęć korzystają ze sprzętu komputerowego, konieczne jest 
dezynfekowanie myszki i klawiatury po ich dotykaniu przez drugą osobę np. nauczyciela. 

 W przypadku, gdy po jednym uczestniku/grupie uczestników nauczyciel będzie prowadził 
konsultacje z innymi uczniami, konieczne jest wywietrzenie sali i dezynfekcja powierzchni 
ławek, klawiatur, myszek itp.  Nauczyciel może samodzielnie  wydezynfekować te 
powierzchnie lub zwrócić się do pracownika obsługi. 

 Jeżeli w trakcie zajęć uczeń/abiturient zgłosi złe samopoczucie należy postępować 
zgodnie z odrębną procedurą przeznaczoną na tego typu sytuacje i udostępnioną 
nauczycielom w dzienniku Librus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


