
Zarządzenie dyrektora szkoły zgodne z wytycznymi GIS, MZ i MEN  

na czas konsultacji dla uczniów w szkole  

 

Dyrektor Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu zezwala na prowadzenie 

konsultacji dla uczniów zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, 

Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej według następujących zasad: 

1. Konsultacje dla wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych rozpoczynają się od 

1 czerwca 2020r. i trwają do 26 czerwca z wyłączeniem tygodnia od 8.06 do 14.06 

oraz dnia 23 czerwca; 

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

choroby zakaźnej; 

3. Nauczyciel prowadzący zajęcia ma obowiązek poinformowania uczniów o godzinie 

rozpoczęcia zajęć, numerze sali lekcyjnej oraz o oczekiwaniu na zajęcia przed szkołą 

bez tworzenia zwartej grupy; 

4. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek korzystania z płynu do 

dezynfekcji rąk znajdującego się przy wejściu do szkoły. Nauczyciel organizujący 

konsultacje kontroluje temperaturę uczniów, wpuszczając do szkoły tylko osoby nie 

mające podwyższonej temperatury; 

5. Uczniowie i nauczyciele prowadzący konsultacje mają obowiązek korzystania ze 

środków ochrony osobistej, maseczek ochronnych ewentualnie przyłbic (rękawiczki); 

6. Pracownicy szkoły powinni zwróć uwagę na profilaktykę zdrowotną podopiecznych, 

również dotyczącą ich samych (mycie rąk, stosowanie środków ochrony osobistej), 

często wietrzy salę, w której prowadzi zajęcia; 

7. W grupie może przebywać jednocześnie maksymalnie do 12 uczniów; 

8. Nauczyciele prowadzący zajęcia wpuszcza uczniów do Sali pojedynczo, ustalając 

miejsca do zajęcia w odległości od siebie min. 2 metry; 

9. Nauczyciel prowadzący konsultacje pilnuje, aby uczniowie nie pożyczali sobie 

przyborów i podręczników; 

10. W przypadku stwierdzenia u ucznia objawów chorobowych nauczyciel odizoluje go 

od innych osób w Sali nr 22 (parter) do czasu zawiadomienia o tym dyrektora szkoły 

i służb medycznych. O swoich podejrzeniach powiadamia również rodzica ucznia 

niepełnoletniego; 

11. Udostępnia się dla uczniów bibliotekę szkolną dwa razy w tygodniu, we wtorek 

i czwartek w godz. od 9.00 do 13.00. Wypożyczanie i oddawanie książek będzie 

prowadzone wg  szczegółowych zasad wypożyczania książek na czas epidemii. 



Harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych: 

1. Konsultacje dla uczniów mogą być prowadzone od poniedziałku do piątku 

w godzinach od godz. 9.00 do 13.00. 

2. Preferowane są konsultacje nauczycieli z uczniami zagrożonymi oceną niedostateczną 

lub nieklasyfikowaniem. 

3. Nauczyciel organizujący konsultacje na wniosek uczniów, przed zajęciami 

przygotowuje listę uczniów chcących skorzystać z zajęć z podaniem dnia konsultacji, 

sali lekcyjnej oraz godzin realizacji. Lista powinna być wykonana w formie 

elektronicznej, przechowywana przez nauczyciela do końca roku szkolnego 

i udostępniona dyrektorowi szkoły w razie sytuacji wymagającej interwencji służb 

medycznych; 

4. Ustala się następujące dni dla prowadzenia konsultacji z przedmiotów:  

 Poniedziałek: j. polski, chemia, biologia, przedmioty zawodowe elektroniczne,  

 Wtorek: historia, wos, fizyka, wych. fizyczne (5 nauczycieli), przedmioty 

zawodowe mechaniczne,  

 Środa: matematyka, geografia, podstawy przedsiębiorczości, przedmioty 

zawodowe elektryczne i programowanie, 

 Czwartek: język angielski, wych. fizyczne (5 nauczycieli), przedmioty 

zawodowe komputerowe teleinformatyczne,  

 Piątek: pozostałe języki obce, religia, przedmioty zawodowe komputerowe 

graficzne; 

5. Wyznacza się sale do prowadzenia konsultacji: 11, 15, 18, 201, 202, 208, 212, 214, 

216, 218 i druga sala gimnastyczna. Zabrania się z korzystania z innych sal lekcyjnych 

w szkole niż wyznaczone; 

6. W przypadku konfliktu sal i godzin konsultacji nauczyciele we własnym zakresie 

dochodzą do kompromisu, ustalając zmianę sali bądź godziny prowadzenia 

konsultacji. 

 


