
Procedury konsultacji  dla uczniów  

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Dubois  

w okresie od 1 czerwca 2020 r. 
 

 
• Konsultacje na terenie szkoły mogą mieć charakter konsultacji 

indywidualnych lub odbywać się w małych grupach (do 8 osób jednocześnie).  

• Konsultacje odbywają się wyłącznie według ustalonego przez Dyrektora 

harmonogramu. 

• Koordynatorem działań dotyczących organizacji konsultacji jest wychowawca, 

który ustala listę uczniów do konsultacji z poszczególnych przedmiotów                                   

i przekazuje ją nauczycielom uczącym w klasie. 

• Nauczyciel przedmiotu organizuje konsultacje dla uczniów indywidualnie lub  

w grupie do 8 osób jednocześnie. 

• Po ustaleniach z uczniami nauczyciel wyznacza salę i godzinę konsultacji, które 

przedstawia do akceptacji Dyrektorowi szkoły. 

• W konsultacjach nie może uczestniczyć młodzież oraz nauczyciele, którzy są  objęci 

kwarantanną albo mają objawy choroby zakaźnej. 

• Warunkiem uczestnictwa ucznia w konsultacjach jest wypełnienie i podpis 

oświadczenia: pełnoletniego ucznia lub rodzica (opiekuna) niepełnoletniego 

ucznia (załącznik). 

• W budynku szkoły oraz przed szkołą uczniów obowiązują zasady zachowania 

środków ostrożności (zasłonięte nos i usta, dystans 2 m między osobami, 

dezynfekcja rąk przed i po spotkaniu – środek dezynfekujący znajduje się przy 

drzwiach wejściowych). 

• Wchodzącym do szkoły uczniom i nauczycielom mierzona jest temperatura 

ciała; jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że uczeń lub nauczyciel jest chory, 

nie zostaje wpuszczony do szkoły.  

• Uczniowie przychodzą do budynku szkoły tuż przed zajęciami i udają się do 

wcześniej wyznaczonej sali. 

• Uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do zakrycia twarzy maseczką 

ochronną. 

• Uczniowie zajmują miejsce w wyznaczonej sali, jedna osoba w ławce, min. 

odległość 1,5 m od innej osoby. 

• Siedząc w ławce, można zdjąć maseczkę. Należy ją założyć, wychodząc do 

toalety i po zakończonych zajęciach. 

• Podczas zajęć i podczas ewentualnej przerwy pomiędzy nimi obowiązuje 

bezwzględny zakaz spożywania posiłków.  



• Podczas zajęć nie wolno korzystać z telefonów komórkowych.  

• Sale, w których prowadzone są zajęcia są wietrzone co najmniej raz na 

godzinę.  

• W szkole wyznaczone jest pomieszczenie, w którym będą mogły przebywać 

w izolacji osoby ze stwierdzonymi objawami chorobowymi, do czasu 

podjęcia decyzji co do dalszego postepowania.  

• Monitoring wejść do szkoły prowadzi wyznaczony pracownik obsługi.  

 

 

 

        Dyrektor I LO 
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