I. PROCEDURA PRZYCHODZENIA/WYCHODZENIA UCZNIÓW
1. Konsultacje indywidualne i grupowe prowadzone są zgodnie z harmonogramem
konsultacji, przygotowanym wraz z nauczycielami oraz upowszechnionym wśród
nauczycieli, uczniów i rodziców (w przypadku uczniów niepełnoletnich).
2. Jeżeli uczeń nie możesz przyjść na konsultacje powinien zgłosić ten fakt odpowiednio
wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
3. Uczeń ma zabierać do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie
będzie mógł pożyczać ich od innych uczniów.
4. W drodze do i ze szkoły uczeń powinien korzystać z osłony na usta i nos oraz
zachowywać dystans społeczny.
5. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów
choroby zakaźnej.
6. Jeżeli w domu ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, taki uczeń nie może
uczestniczyć w zajęciach w formie konsultacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w
domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
7. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
8. Nie korzysta z szatni.
9. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu,
w tym przestrzegać zasady wchodzenia do szkoły przez grupę (do szkoły wchodzimy
pojedynczo, zachowując 2 metry dystansu społecznego pomiędzy osobami, nie
korzystamy z szatni).
10. Należy uzyskać zgodę rodzica na pomiar temperatury ciała ucznia przed rozpoczęciem
zajęć w formie konsultacji. Wyniki pomiarów nie będą nigdzie rejestrowane/
zapisywane.
11. Przed wejściem do budynku szkoły umożliwiono skorzystanie z płynu dezynfekującego
do rąk oraz zamieszczono informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku
dezynfekowania rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.
12. Jeżeli uczeń ma przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji
powinien natychmiast umyć ręce po wejściu do szkoły.
13. Nie podajemy ręki na powitanie/pożegnanie.
14. W miarę możliwości ograniczono przebywanie w szkole osób z zewnątrz. Zadbano
o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z
takimi osobami.
15. Pracownik placówki ma prawo nie wpuścić na zajęcia w formie konsultacji ucznia
z objawami takimi jak kaszel, kichanie, katar, ogólne złe samopoczucie, z temperaturą
38ºC i więcej.

