Regulamin udziału ucznia w konsultacjach w szkole w okresie pandemii
koronawirusa
1. Konsultacje dla uczniów klas ósmych będą się odbywać od 25 maja 2020 r., a dla uczniów
pozostałych klas od 1 czerwca 2020 r. w budynku przy ul. Wojska Polskiego 8.
2. Każdy nauczyciel prowadzi konsultacje dla uczniów według ustalonego harmonogramu
i wyznaczonych salach lekcyjnych, w formie spotkań indywidualnych lub grupowych.
3. W wypadku zwiększonego zainteresowania konsultacjami, dyrektor szkoły wyznaczy
dodatkowe godziny konsultacji z poszczególnymi nauczycielami.
4. Nauczyciel wyznacza uczniowi konkretną godzinę konsultacji z uwzględnieniem zasad, aby
jednocześnie w sali lekcyjnej nie przebywało więcej niż 12 uczniów (przy zachowaniu zasady,
że na jednego ucznia musi przypadać co najmniej 4 m2).
5. Uczniowie w sali lekcyjnej zajmują miejsca wyznaczone przez nauczyciela, przy zachowaniu
odległości co najmniej 1,5 m od siebie i od nauczyciela.
6. Uczeń może uczestniczyć w konsultacjach za pisemną zgodą rodziców, w tym zgodą na
pomiar temperatury, która stanowi jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu.
7. Uczniowie przebywający na terenie szkoły zobowiązani są do zachowania miedzy sobą
odstępu co najmniej 2 m i powinni mieć osłonięte usta i nos.
8. Podczas konsultacji uczniowie mogą odsłonić usta wyłącznie za zgodą nauczyciela.
9. Rodzic/Opiekun zobowiązuje się do wyposażenia dziecka w maseczkę ochronną.
10. W wypadku uczniów młodszych, rodzic/opiekun/osoba upoważniona, podczas
odprowadzania dziecka do szkoły, nie wchodzi do budynku szkolnego.
11. Osoby przyprowadzające dziecko do placówki są zobowiązane zachować dystans od osoby
przyjmującej dziecko min. 2 m i mieć zasłonięte usta i nos.
12. Przed przyjęciem ucznia do szkoły, pracownik może, jeżeli zaistnieje taka konieczność,
dokonać pomiaru temperatury ciała dziecka.
13. Zabronione jest przyprowadzanie dzieci przez osoby chore lub przebywające na
kwarantannie.
14. Zabronione jest przychodzenie na konsultacje uczniów z rodzin, które obowiązuje
kwarantanna.
15. Jeżeli uczeń wykazuje oznaki chorobowe nauczyciel nie ma prawa przyjąć ucznia do
placówki i jest zobowiązany poinformować rodzica/opiekuna o konieczności udania się na
konsultacje lekarskie.
16. W przypadku podejrzenia zarażenia, uczeń musi być natychmiast odizolowane oraz musi
zostać poinformowany rodzic i dyrektor placówki.
17. Uczeń nie może wnosić na teren szkoły telefonów komórkowych ani jedzenia.
18. Po wejściu do szkoły, uczeń niezwłocznie musi odkazić ręce zgodnie z udostępnioną
instrukcją.
19. Uczeń w czasie pobytu w szkole objęty jest stałym dozorem i opieką nauczyciela.
20. Sala, w której przebywają uczniowie jest wietrzona co najmniej raz na godzinę.
21. Uczeń, który korzysta z toalety, myje ręce zgodnie z umieszczoną przy umywalkach
instrukcją.
22. W okresie trwania stanu epidemii zamknięte są wszystkie wyjścia na plac zabaw.
23. Rodzic/opiekun/osoba upoważniona odbiera dziecko z głównego wejścia placówki.
24. Po zakończeniu zajęć wszystkie blaty i przedmioty wykorzystywane podczas zajęć są
obowiązkowo dezynfekowane.
25. Uczeń zobowiązany jest korzystać wyłącznie ze swoich przyborów szkolnych.
26. Uczeń przesyła nauczycielowi do sprawdzenia i skonsultowania zdjęcia lub skany zeszytów
i prac pisemnych droga elektroniczną w postaci zdjęć lub skanów.
27. W wypadku pozostawienia przez ucznia do sprawdzenia zeszytów i prac podczas konsultacji,
nauczyciel postępuje z tymi materiałami wg. odrębnej instrukcji.
28. Każda sala lekcyjna musi być wyposażona w płyn odkażający i instrukcję odkażania rąk.

