
Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa  

Wytyczne dla uczniów i nauczycieli 

Konsultacje w szkole 

 
Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów według ustalonego harmonogramu. 
Naszym priorytetem są zajęcia zawodowe dla uczniów zdających egzamin zawodowy w sesji 
lato 2020 z kwalifikacji ST.02 i EE.08.  

Z zajęć w formie konsultacji z nauczycielami w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez 
objawów choroby zakaźnej. 

Do budynku szkoły mogą wejść tylko nauczyciele, uczniowie i interesanci. Zabrania się 
przyprowadzania osób towarzyszących. 

Przy wejściu do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce, a jeżeli są przeciwskazania 
zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyć ręce. 

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub 
wielorazową, materiałem lub przyłbicą – szczególnie w przypadku osób, które ze względów 
zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).  

Po wejściu do szkoły należy udać się bezpośrednio do sali, w której są przewidziane 
konsultacje. Należy ograniczyć poruszanie się po szkole do niezbędnego minimum. 

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.  

Po zajęciu miejsca w sali uczeń może zdjąć osłonę z twarzy, ale  ma obowiązek ponownie 
zakryć usta i nos, kiedy podchodzi do niego nauczyciel. 

Uczeń zapisany na konsultacje, który nie może przyjść, powinien zgłosić ten fakt odpowiednio 
wcześniej, wówczas nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia. 

Uczeń zobowiązany jest zabrać do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole 
nie będzie mógł ich pożyczać od innych uczniów. 

W szkole nie wolno spożywać posiłków. Można korzystać z przyniesionej butelki wody. 

Uczeń w drodze do i ze szkoły musi korzystać z osłony na usta i nos oraz zachować dystans 
społeczny. Powinien też przyjść punktualnie, by ograniczyć czas przebywania w budynku 
szkoły. 

Bezwzględnie należy stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać 
ręki na powitanie, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust. 

Należy zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy 
kasłania.  

Przebywając na korytarzu, w toalecie oraz na terenie szkoły należy zachować dystans min. 2 
metry od innych osób tam przebywających. 

Biblioteka będzie otwarta we wtorek i czwartek w godzinach 11.00-14.00. Jeżeli do biblioteki 
będzie kolejka należy zachować odstęp min. 2 metry od innych oczekujących. 

Po zakończeniu zajęć należy udać się bezpośrednio do wyjścia ze szkoły i nie spotykać się 
z kolegami przed budynkiem szkoły oraz nie tworzyć skupisk ludzi. 
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