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Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie od dnia
1 czerwca 2020r.
1. Od 1 czerwca br. możliwe konsultacje dla wszystkich uczniów szkoły ponadpodstawowej.
2. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów
choroby zakaźnej oraz uczniowie u których w domu nikt nie przebywa na kwarantannie.
3. Konsultacje mogą być przeprowadzane indywidualnie lub grupowo
4. Konsultacje mają umożliwić uczniom poprawienie ocen, napisanie sprawdzianu, zaliczenie
zaległego materiału
5. Decyzja o organizacji konsultacji oraz o tym kto może w nich uczestniczyć należy do
nauczyciela
6. Konsultacje dla uczniów odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego obowiązującego w
szkole.
7. Przed wejściem do szkoły należy zdezynfekować ręce, zostanie również zmierzona
temperatura
8. Nauczyciel, który organizuje konsultacje dla uczniów przestrzega następujących zasad:
a. Wyznacza datę, godzinę i miejsce konsultacji i poinformować o tym ucznia i rodzica /
prawnego opiekuna przez e- dziennik.
b. Dzień wcześniej zgłasza do sekretariatu kiedy, dla kogo i gdzie planuje takie konsultacje.
c. Liczba uczniów uczestnicząca w konsultacji wynosi maksymalnie 12 osób w grupie
d. Należy uwzględnić zasadę zachowania dystansu, 4 m2 na osobę, 2 m dystansu
społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas
konsultacji.
e. Nauczyciel wyjaśnić uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.
f. Nauczyciel dopilnowuje aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników.
g. Jeśli do zajęć wykorzystywane są pomoce szkole, nauczyciel musi zadbać o ich
dezynfekcję, może zwrócić się do dyrektora szkoły o pomoc w tym zakresie np. dostęp do
środków dezynfekcji.
h. Wietrzyć salę, w której są konsultacje, co najmniej raz na godzinę.
i. Zwracać uwagę, aby uczniowie regularnie i prawidłowo myli ręce.
j. Unikać organizowania większych skupisk uczniów po zakończeniu zajęć.
k. Nauczyciel oraz wszyscy uczniowie muszą bezwzględnie stosować zasady higieny (częste
mycie rąk, zachowanie dystansu, noszenie maseczek, rękawiczek)
l. Jeśli w trakcie trwania konsultacji nauczyciel uczeń lub nauczyciel zauważy jakiekolwiek
niepokojące objawy, musi zgłosić to natychmiast do sekretariatu/ wdrożenie procedury
postępowania w sytuacji podejrzenia zarażenia koronawirusem/
ł. Nauczyciel odpowiada za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie konsultacji.

