
PROCEDURA ORGANIZACJI KONSULTACJI  

DLA UCZNIÓW  

ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH  

IM. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO W RZESZOWIE 

 

I. Informacje ogólne. 

1. Konsultacje dla uczniów prowadzone przez nauczycieli szkoły 

rozpoczynają się od 1 czerwca 2020r. 

2. Celem konsultacji jest: 

a) pomoc uczniom objętym działaniami wynikającymi z pomocy 

psychologiczno pedagogicznej, 

b) pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu wiadomości  

i umiejętności z danego przedmiotu, 

c) umożliwienie poprawy oceny z przedmiotu. 

3. Nauczyciel przeprowadza w tygodniu 1 godzinę konsultacji,  

w wyjątkowych przypadkach 2 godziny. 

4. Konsultacje są dla uczniów dobrowolne, a nie obowiązkowe. 

5. W konsultacjach może wziąć udział w tej samej sali nie więcej niż 12 

uczniów. 

6. Harmonogram konsultacji umieszczony jest na stronie internetowej 

szkoły www.zsen.resman.pl, ustalony wg. wcześniej zgłoszonego 

zapotrzebowania do wychowawcy klasy. 

II. Zadania rodziców. 

1. Zaopatrzenie ucznia biorącego udział  w konsultacjach w osłonę na 

usta i nos (maseczka ochronna, przyłbica). 

2. Dostarczenie do szkoły za pośrednictwem ucznia uczęszczającego  

w danym dniu w konsultacjach - uzupełnionego oświadczenia 

rodziców /prawnych opiekunów dziecka, biorącego udział  

w konsultacjach (załącznik nr 1) pobranego ze strony szkoły 

www.zsen.resman.pl. Uczeń pełnoletni dostarcza oświadczenie w dniu 

konsultacji pracownikowi szkoły (załącznik nr 2). 

3. Natychmiastowe telefoniczne poinformowanie dyrektora szkoły,  

w przypadku zachorowania na COVID -19 ucznia (lub członków jego 

rodziny), który uczestniczył w konsultacjach. 

III. Zadania uczniów. 

1. Zapoznanie się z harmonogramem konsultacji. 

2. Zaopatrzenie się we własne przybory – nie ma możliwości 

korzystania z przyborów kolegów. 

http://www.zsen.resman.pl/
http://www.zsen.resman.pl/


3. Korzystanie w drodze do i ze szkoły z osłony na usta i nos 

(maseczka ochronna, przyłbica). 

4. Korzystanie z osłony na usta i nos (maseczka ochronna, przyłbica) 

w budynku szkoły. Uczeń może zdjąć maseczkę zajmując miejsce 

w ławce, opuszczając salę – zakłada maseczkę. 

5. Zachowanie społecznego dystansu (2 m) w drodze do i ze szkoły. 

6. Obowiązkowe zdezynfekowanie rąk przed wejściem na teren 

szkoły. 

7. Poddanie się pomiarowi temperatury mierzonej przez pracownika 

szkoły termometrem bezdotykowym. 

8. Przejście do sali, w której odbywają się konsultacje (bez 

korzystania z szafki uczniowskiej). 

9. Stosowanie zasad higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem, nie 

podawanie rąk na powitanie, zachowanie dystansu, unikanie 

dotykania oczu, nosa, ust. 

10. Zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas 

kichania i kasłania. 

11. Unikanie większych skupisk uczniów, zachowanie dystansu 

społecznego przebywając na korytarzu, w toalecie, innych 

pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

12. Zdezynfekowanie rąk przed wyjściem ze szkoły. 

IV. Zadania nauczyciela. 

1. Korzystanie w drodze do i ze szkoły z osłony na usta i nos  

(maseczka ochronna/ przyłbica). 

2. Korzystanie z osłony na usta i nos (maseczka ochronna, przyłbica) 

w budynku szkoły. Nauczyciel może zdjąć osłonę na usta i nos 

prowadząc konsultacje przy zachowaniu społecznego dystansu. 

3. Poddanie się pomiarowi temperatury mierzonej przez pracownika 

szkoły termometrem bezdotykowym. 

4. Wyjaśnienie uczniom zasad bezpieczeństwa obowiązujących  

w szkole i powodów ich wprowadzenia. 

5. Zachowanie odległości pomiędzy stanowiskami nauki 

(ławkami/stolikami) min. 1,5 m (1 uczeń – 1 stolik). 

6. Dopilnowanie, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów. 

7. Wietrzenie co najmniej raz na godzinę sali, w której organizowane 

są konsultacje. 

8. Zwracanie uwagi uczniom by często i regularnie myli ręce, unikali 

większych skupisk uczniów, zachowanie dystansu przebywając na 



korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na 

terenie szkoły. 

9. Zwrócenie uwagi uczniom, że zajmując miejsce w ławce mogą 

zdjąć maseczkę, opuszczając salę zakładają maseczkę. 

10. Przypomnienie uczniom, że po zakończonych konsultacjach 

opuszczając budynek szkoły, przy wyjściu dokonują raz jeszcze 

dezynfekcji rąk. 

V. Zadania pracownika szkoły. 

1. Wyznaczony pracownik, zabezpieczony osłoną na usta i nos  

(maseczka ochronna/przyłbica) koordynuje wchodzących uczniów  

i nauczycieli, dokonuje pomiaru temperatury termometrem 

bezdotykowym wchodzącym do szkoły nauczycielom 

prowadzącym konsultację oraz uczniom biorącym w nich udział. 

2. Dopilnowuje, aby uczniowie obowiązkowo dezynfekowali ręce 

przed wejściem na teren szkoły. 

3. Dopilnowuje, aby uczniowie udali się bezpośrednio do sali,  

w której odbywają się konsultacje. 

4. Koordynuje wychodzących ze szkoły uczniów i nauczycieli. 

5. Prowadzi prace porządkowe: 

a) dezynfekcja klamek, włączników do oświetlenia, poręczy 

krzeseł, blatów stołów, klawiatur komputerów i in. w salach 

w których odbywają się konsultacje, 

b) dezynfekcja toalet, 

c) dezynfekcja ciągów komunikacyjnych. 

VI. Postępowanie w przypadku stwierdzenia u ucznia podejrzenia zakażenia 

koronawirusem COVID – 19. 

1. W przypadku podejrzenia objawów koronawirusem COVID-19 – 

uczeń zostaje odizolowany do gabinetu  profilaktyki zdrowotnej,  

z uczniem pozostaje nauczyciel/ pracownik szkoły.  Dyrektor 

szkoły powiadamia rodziców i prosi o odbiór ucznia. 

2. Osoba opiekująca się uczniem, ma założoną maseczkę, rękawice. 

3. Po opuszczeniu gabinetu profilaktyki zdrowotnej przez ucznia – 

pomieszczenie zostaje zdezynfekowane. 

Załącznik nr 1  

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka, biorącego udział w konsultacjach  

z nauczycielami.  

 

Załącznik nr 2  

Oświadczenie ucznia pełnoletniego uczestniczącego w konsultacjach z nauczycielami. 

 


