
 

PROCEDURY I ZASADY OBOWIĄZUJĄCE UCZNIÓW 

ZESPOŁU SZKÓŁ Nr1 im. S. Staszica 

podczasKONSULTACJI 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. Terminy 
konsultacji nauczycieli w szkole określa harmonogram konsultacji 
udostępniony na stronie internetowej szkoły:  zsnr1-pruszkow.com. 

 Potrzebę uczestniczenia w zajęciach/konsultacjach rodzic ucznia /uczeń 
pełnoletni zgłasza nauczycielowi poprzez wiadomość w dzienniku Librus nie 
później niż 2 dni przed terminem konsultacji. Przed zgłoszeniem należy 
zapoznać się z harmonogramem konsultacji. W przypadku, jeśli uczeń nie 
może przyjść, powinien zgłosić ten fakt nauczycielowi, z którym jest 
umówiony, dzień przed umówionym terminem konsultacji. 

 Z zajęć w formie konsultacji w szkole MOGĄ KORZYSTAĆ WYŁĄCZNIE 
UCZNIOWIE ZDROWI, bez objawów infekcji, choroby zakaźnej, którzy nie 
mają bezpośredniego kontaktu z osobami  chorymi, objętymi nadzorem 
epidemiologicznym/izolacją/kwarantanną  i nie chorowały oraz nie miały 
takiego kontaktu w ciągu ostatnich 14 dni. Klauzulę tę rodzic/uczeń 
pełnoletni powinien zawrzeć w zgłoszeniu. 

 Uczniowie/abiturienci nie korzystający danego dnia z konsultacji/ zajęć 
rewalidacyjnych, nie powinni przebywać w szkole. 

 W konsultacjach grupowych może uczestniczyć nie więcej niż 6. 
uczniów/abiturientów.  

 



 Na teren szkoły należy WCHODZIĆ W MASECZCE OCHRONNEJ, a przed 
wejściem ZDEZYNFEKOWAĆ RĘCE, a jeżeli uczeń/absolwent jest uczulony na 
środki dezynfekujące – natychmiast po wejściu powinien umyć ręce. 

 Po wejściu należy kierować się bezpośrednio do sali, w której odbywają się 
konsultacje, zachowując dystans społeczny minimum 1,5m. Należy unikać 
dotykania poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów.  

 Uczeń z alergią jest zobowiązany zgłosić nauczycielowi ten fakt przed 
wejściem do sali lekcyjnej, a podczas kichania i kasłania zobowiązany jest do 
zakrywania ust i nosa łokciem. 

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

 W sali lekcyjnej należy zająć miejsce wskazane przez nauczyciela. 

 W trakcie zajęć nie wolno korzystać z telefonów komórkowych, ani podawać 
przedmiotów innym uczestnikom 

 Należy unikać dotykania rękami oczu, nosa i ust. W czasie rozmowy 
z nauczycielem lub innym uczestnikiem zajęć należy zakryć usta i nos. 

 Każdy uczeń jest obowiązany stosować zasady  higieny: często myć ręce 
wodą z mydłem z zachowaniem zasad mycia, nie podawać ręki na powitanie, 
zachowywać dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych 
pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

 Jeżeli w trakcie zajęć uczeń/abiturient poczuje się źle, natychmiast zgłasza to 
nauczycielowi.  

 Po zakończeniu zajęć uczestnik konsultacji/ zajęć powinien wyjść od razu ze 
szkoły i zachowywać dystans społeczny wracając do domu. 

 

 

 

 


