
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 8/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r. 

Organizacja i procedury prowadzenia konsultacji i kół 
zainteresowań z uczniami  Bielskiej Szkoły Przemysłowej. 

Uczniowie mają możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie 

szkoły i zajęć w ramach kół zainteresowań w godzinach zamieszczonych w harmonogramie   

Procedury uczestnictwa w konsultacjach (zajęciach) w BSP zapewniające bezpieczeństwo : 

1.Przed wejściem do szkoły uczniowie  i wszystkie osoby wchodzące obowiązkowo 

dezynfekują ręce w stacji dezynfekcji rąk ,starają się zachować 2 m dystans społeczny 

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

2. Na korytarzach, w toaletach i w szatniach obowiązuje noszenie maseczek. 

3.Konsultacje dla tej samej grupy wyznaczone są w tych samych salach (według 

harmonogramu). 

4.Nauczyciele zaopatrzeni są przez szkołę w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, 

maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice. 

5.W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk. 

6.Szkoła zapewniła sprzęt i środki oraz monitoruje na bieżąco prace porządkowe, ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sal do konsultacji, pomieszczeń 

sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, 

klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w 

tym blatów w salach. 

7.Wyznaczono i przygotowano pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej 

i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia 

objawów chorobowych (gabinet pielęgniarki-parter) i przygotowano procedury postępowania 

na wypadek podejrzenia zakażenia (załącznik 3) 

8.Umieszczono w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, 

kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych ( na parterze przy 

portierni) 

Obowiązki Nauczyciela: 

1.Wyjaśnienie uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego 

zostały wprowadzone. 

2.Zorganizowanie konsultacji indywidualnych oraz grupowych z uwzględnieniem odległości 

pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik). 



3.W miarę możliwości dopilnowanie aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i 

podręczników. 

4.Wietrzenie sali, w której odbywają się  konsultacje, co najmniej raz na godzinę. 

5.Zwracanie  uwagi, aby uczniowie często i regularnie myli ręce. 

6.Unikanie organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym 

ustalenie bezpiecznych zasad korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu zajęć. 

Obowiązki Ucznia: 

1.Zapoznanie się z  harmonogramem konsultacji. 

2.Nie umawianie się na konsultacje, w przypadku choroby ucznia lub przebywania kogoś na 

kwarantannie lub w izolacji w domu ucznia - wówczas wszyscy mieszkańcy muszą pozostać 

w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

3.Uczeń zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie można ich 

pożyczać od innych uczniów. 

4.W drodze do i ze szkoły uczeń korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans 

społeczny. 

5.Przed wejściem do szkoły uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce, a jeżeli ma 

przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast myje ręce. 

6.Z szatni uczeń korzysta według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły. 

7.Bezwzględne stosowanie zasady higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem i nie podawanie 

ręki na powitanie, zachowywanie dystansu, a także unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

8.Zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

Stosownie zwracanie uwagi innym w tym zakresie. 

9.Unikanie większych skupisk uczniów, zachowywanie dystansu podczas przebywania na 

korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

 


