
PROCEDURY PRZYCHODZENIA / WYCHODZENIA  

ORAZ PRZEBYWANIA UCZNIÓW  

W ZESPOLE SZKÓŁ KATOLICKICH W SOSNOWCU  

 Szkoła przy organizacji konsultacji uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora 

Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 

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

objawów choroby zakaźnej.  

 Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły 

podstawowej. 

 Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych. 

 W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za 

zgodą osoby  prowadzącej  można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2, 

uwzględniając zasady: 4 m
2
 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami  

i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.  

       Wyznaczamy stałą salę na konsultacje dla tej samej grupy. 

 Przy wejściu do szkoły jest umieszczony  płyn do dezynfekcji rąk  

i bezwzględnie wszystkie osoby wchodzące do szkoły zobligowane są  korzystania  

z niego, jeżeli występują przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do 

dezynfekcji natychmiast należy umyć ręce zgodnie z instrukcją.  

 Przygotowane zostanie pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony 

osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę  

w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

 Uczniowie  korzystają z własnych przyborów i podręczników.  

 Przerwy między zajęciami odbywają się po upływie 45 minut. Grupa spędza 

przerwy  pod nadzorem nauczyciela. 

W  konsultacjach uczestniczą tylko uczniowie zdrowi. 

 Jeżeli uczeń  umówi się na konsultacje, a nie może przyjść, zgłasza  ten fakt 

odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego 

ucznia. 

 W drodze do i ze szkoły obowiązkowo  korzystamy z osłony na usta i nos oraz 

zachowujemy dystans społeczny. 

 Bezwzględnie stosujemy zasady higieny: często myjemy ręce wodą z mydłem i nie 

podajemy ręki na powitanie, zachowujemy dystans, a także unikamy dotykania oczu, 

nosa i ust. 

 Zwracamy uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy 

kasłania. Stosownie zwracamy uwagę innym w tym zakresie. 

 Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu,  

w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 


