Konsultacje w szkole


Od 1 czerwca br. mogą się odbywać konsultacje dla wszystkich uczniów szkół
ponadpodstawowych.



Konsultacje w ZSP w Niemcach będą odbywać się według harmonogramu
umieszczonego na stronie internetowej szkoły.



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



W konsultacjach nie może uczestniczyć uczeń, który przebywa w domu na
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną
lub miał kontakt z osobą będącą w kwarantannie.



Konsultacje mogą być indywidualne lub grupowe.



W grupie może przebywać do 12 uczniów.



Konsultacje mogą trwać od 30 do 45 minut.



Chęć udziału w konsultacjach uczniowie zgłaszają do wychowawcy klasy, na co
najmniej trzy dni przed terminem konsultacji za pośrednictwem e-dziennika, platformy
TS lub telefonicznie.



Wychowawca klasy powiadamia o ilości zgłaszających się uczniów , dyrektora szkoły i
nauczyciela prowadzącego konsultacje na 2 dni przed terminem konsultacji.



Wyznacza się stałą salę dla jednej, tej samej grupy, uwzględniając zasady: 4 m2 na
osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy
stolikami w sali podczas konsultacji (1 uczeń – 1 stolik).



Uczniowie podczas trwania konsultacji nie mogą pożyczać sobie przyborów do
pisania, podręczników i innych materiałów i pomocy dydaktycznych.



Salę w której odbywają się konsultacje należy często wietrzyć, co najmniej raz na
godzinę ( nauczyciel)



Uczniowie powinni regularnie myć ręce, zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w
toaletach.



Obowiązkiem nauczyciela jest zadbanie o to aby przed i po odbytych konsultacjach
uczniowie nie gromadzili się w grupach i aby stosowali odpowiedni dystans
społeczny.



Przy wejściu do szkoły i sal umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk i zobowiązuje się
wszystkie osoby wchodzące do korzystania z niego.



Przed konsultacjami i bezpośrednio po nich każda sala lekcyjna podlega działaniom
dezynfekującym – ławki, krzesła, biurka.



Podczas konsultacji uczniowie zajmują wyznaczone przez nauczyciela miejsca (z
zachowaniem odstępu co najmniej 1,5m)



Podczas trwania konsultacji zachowują spokój, nie przeszkadzają innym rozmową.



Podczas konsultacji uczniowie nie posługują się telefonami komórkowymi- nie
wnoszą ich do klas, bezwzględnie nie kładą ich na pulpitach ławek.



Po wejściu do budynku szkoły uczniowie powinni pozostać w maseczkach do czasu
wejścia do odpowiedniej klasy.



W czasie trwania konsultacji mogą zdjąć maseczki, ale muszą je zakładać ponownie
gdy podchodzi do nich nauczyciel lub zwracają się do innej osoby.

Uczniu,


Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich
harmonogramem.



Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś
na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz
stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.



Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio
wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.



Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz
mógł ich pożyczać od innych uczniów.



W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans
społeczny.



Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz
przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj
ręce.



Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj
ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.



Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.



Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w
toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.



Stosuj się do poleceń nauczyciela prowadzącego konsultacje.

