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Procedury obowiązujące w trakcie organizacji i przeprowadzenia 

konsultacji , egzaminów zewnętrznych i innych zajęć 

w 

Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich 

im. ppor. Emilii Gierczak w Kołobrzegu 

 

 

 

 

 

Na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, które  

we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, i Ministerstwem 

Zdrowia określiło szereg zasad obowiązujących w przypadku organizacji i 

przeprowadzania konsultacji, egzaminów i innych zajęć edukacyjnych. W 

związku z tym opracowane zasady mają wspomóc w organizacji ww. 

zajęć, i przede wszystkim zapewnić uczniom, nauczycielom  

i pracownikom Zespołu Szkół Ekonomiczno - Hotelarskich  

w Kołobrzegu i placówek bezpieczne w czasie pracy. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dyrekcja 

 

1. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIS, MZ i MEN należy 

przygotować obiekt szkoły do przeprowadzenia konsultacji 

przedmiotowych, 

 

 wyznaczenie terminu konsultacji, 
 

 wyznaczenie i przygotowanie pomieszczeń, w których 
konsultacje będą prowadzone, uwzględniając zasady: 4 m2 na 
osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m 
odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji, 
 

 przed organizacją konsultacji należy uzyskać  
od rodziców, prawnych opiekunów ucznia deklarację o jego 
stanie zdrowia, oraz o fakcie czy uczeń i jego rodzina nie 
przebywa na kwarantannie lub w czasie izolacji 
spowodowanej zagrożeniem rozprzestrzeniania choroby 
zakaźnej, informacje przez " Librus " lub pisemne 
oświadczenie rodzica, 
 

 wraz z nauczycielami należy przygotować  
oraz rozpowszechnić wśród nauczycieli, uczniów  
i rodziców harmonogram i zakres konsultacji indywidualnych  
i grupowych,  

 

 należy przygotować i wydzielić strefę poruszania się ucznia  
i nauczyciela po obiekcie szkolnym( wejście do szkoły  
i wyjście ze szkoły od boiska, poruszanie się tylko jedną klatką 



schodową, na konsultacje wyznaczone piętro II),  
w razie problemów łatwe do ustalenia drogi poruszania się 
ucznia, szybka dezynfekcja komunikacji i pozostałych miejsc 
 
 

 w wypadku podejrzenia choroby, zakażenia lub innej 
nietypowej sytuacji zdrowotnej występujących u ucznia, 
nauczyciela lub pozostałych pracowników należy podjąć kroki 
zmierzające do odizolowania ww. osoby, 
 

 wyznaczone na " izolatkę " pomieszczenie to gabinet 
pielęgniarki szkolnej, w którym odizolowana osoba będzie 
oczekiwać na możliwość transportu do miejsca zamieszkania 
lub w inne miejsce, jeżeli będzie taka konieczność ( szpital, 
itp.), 
 

 w miarę możliwości należy wyznaczyć stała salę  
na konsultację dla tej samej grupy, 
 

 jeżeli zachodzi potrzeba korzystania z biblioteki szkolnej, 
pracownik biblioteki musi wyznaczyć miejsce składowania 
zdawanych książek ( konieczna będzie ich dezynfekcja), 
obsługa czytelnika możliwa tylko z zabezpieczeniem ust  
i nosa ( maseczka, chusta, przyłbica, rękawiczki ochronne, 
płyn do dezynfekcji rąk), 
 

 po wejściu do szkoły konieczna jest dezynfekcja rąk przy 
pomocy znajdującego się przy wejściu płynu do dezynfekcji, 
 

 konieczne jest również szczególnie dokładne podejście  
do utrzymania czystości sal do konsultacji, pomieszczeń 
sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni 
dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, 
klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów 
w salach. 
 

2. Do szkoły na konsultacje mogą przyjść tylko ci nauczyciele, którzy 
są zdrowi, nie mają też kontaktu z osobami przebywającymi na 
kwarantannie i w jakiejkolwiek innej izolacji z powodu choroby 
zakaźnej. 
 

3. W miarę możliwości w obecnej sytuacji należy rozważyć możliwość 
nieangażowania w zajęcia osób powyżej 60 roku życia. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nauczyciel 

 

1.  Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić, uzyskać informację,  

czy uczniowie, ich rodzice, dopełnili złożenia oświadczenia  

o swoim stanie zdrowia i zdrowotnej sytuacji swojej najbliższej 

rodziny ( kwarantanna, izolacja). 

 

2. Nauczyciel ma obowiązek dopilnowania, aby uczestnicy konsultacji 

posiadali zabezpieczenie nosa i ust, oraz zajmowali wyznaczone 

miejsca. 

 

3. Nauczyciel powinien wyjaśnić uczniom, jakie zasady 

bezpieczeństwa obowiązują w szkole, dlaczego zostały 

wprowadzone i egzekwować ich stosowanie w czasie swoich zajęć 

i pobytu ucznia na terenie szkoły. 

 

4. Prowadzący zajęcia nauczyciel w miarę możliwości powinien 

dopilnować, aby uczniowie nie wymieniali się podręcznikami, 

zeszytami czy też przyborami do pisania. 

 

5. W trakcie zajęć należy dopilnować żeby uczniowie nie spożywali 

jakichkolwiek posiłków. 

 

6. Po każdych zajęciach nauczyciel musi przewietrzyć salę lekcyjną, 

oraz dopilnować żeby znajdujące się w niej meble szkolne zostały 

zdezynfekowane.  

 



7. Rozpoczęcie kolejnych zajęć możliwe jest tylko wtedy,  

gdy dezynfekowane meble będą suche i zniknie zapach środków 

stosowanych do dezynfekcji. 

 

8. Podczas organizacji zajęć dla grupy uczniów należy zastosować się 

do zasady o prawidłowym rozmieszczeniu ławek i krzeseł. 

Odległość co najmniej 1,5 m 

 

 

 

Uczeń 

 

1. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać tylko 

uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej, których stan 

zdrowia wcześniej potwierdzili rodzice lub opiekunowie prawni  

( potwierdzenie w „Librus” lub pisemne oświadczenie złożone  

w sekretariacie uczniowskim w chwili zgłoszenia chęci ucznia  

o wzięciu udziału w konsultacjach ). 

 

2. Uczeń, który jest chory lub w jego domu przebywa ktoś  

na kwarantannie lub w izolacji nie może nawet umawiać  

się na konsultacje w szkole. 

 

3. Jeżeli uczeń umówił się na konsultacje, a nie może przyjść,  

musi zgłosić ten fakt odpowiednio wcześnie – nauczyciel będzie 

mógł powiadomić innego ucznia o możliwości uczestnictwa  

w konsultacjach. 

 

4. Do szkoły należy zabrać tylko niezbędny podręcznik, zeszyt  

i przybory do pisania. Nie będzie możliwości pożyczania, 

wymieniania się z innymi uczniami. 

 

5. W drodze do szkoły uczeń musi korzystać z osłony  

ust i nosa oraz zachowywać dystans społeczny, nie tłoczyć  

się z innymi uczniami przed wejściem do szkoły. 

 



6. Przed wejściem do budynku szkoły uczeń zobowiązany jest  

do dezynfekcji rąk, a jeżeli występują przeciwwskazania zdrowotne 

dostosowania obecnie zalecanych środków do dezynfekcji, musi 

natychmiast umyć ręce. 

 

7. Uczeń zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania  

się do poleceń obsługi szkoły ( biblioteka, recepcja, szatnia, 

personel zajmujący się utrzymaniem czystości w szkole). 

 

8. Uczeń zobowiązany jest unikać skupisk uczniów  

na korytarzu, zachować dystans w toalecie i innych 

pomieszczeniach wspólnych występujących na terenie szkoły. 

 

9. W trakcie konsultacji uczeń ma obowiązek zająć wyznaczone  

i przydzielone mu miejsce, nie zmieniać go i nie zmniejszać 

dystansu pomiędzy ławkami, krzesłami. 

 

10. W trakcie konsultacji uczeń musi tak założyć osłonę nosa  

i ust, żeby wymienione części ciała były całkowicie zakryte. 

 

11. Wszelka aktywność ucznia, tj. opuszczenie swojego miejsca, 

podejście do stolika nauczyciela, może odbyć  

się tylko za zgodą prowadzącego zajęcia i w sposób, który nie 

zmniejszy dystansu między osobami obecnymi w sali. 

 

12. Po zajęciach uczeń musi opuścić budynek szkoły  

i zgodnie z obowiązującymi zaleceniami dystansu społecznego udać 

się do miejsca zamieszkania. 

 

 

Zbigniew Stankiewicz 

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich  

im. ppor. Emilii Gierczak w Kołobrzegu 

 


