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1. Od 1 czerwca 2020 r. organizuje się w CKZiU przy ul. Bema 54 konsultacje dla 
wszystkich uczniów szkół odbywających praktyczną naukę zawodu. 

2. Przy organizacji konsultacji uwzględnione zostały wytyczne Ministra Edukacji 
Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 

3. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów 
choroby zakaźnej.  

4. Harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych – według: 

 załącznika Nr 1 dla Zespołu Szkół Mechanicznych 

 załącznika Nr 2 dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 

 załącznika Nr 3 dla Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług 

 załącznika Nr 4 dla Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych 

 załącznika Nr 5 dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 

5. Procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole: 

 W celu skorzystania z konsultacji uczniowie umawiają się z nauczycielem za 
pomocą e-maila lub wiadomości w dzienniku elektronicznym Vulcan. 

 Nauczyciel wyznacza uczniom czas i miejsce konsultacji. 

 Uczniowie wchodząc do placówki obowiązkowo muszą zdezynfekować ręce. 
W przypadku przeciwskazań zdrowotnych do stosowania środków do 
dezynfekcji  - natychmiast myją ręce wodą z mydłem. 

 W salach i szatni, wyznacza się normy: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu 
społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali 
(pracowni) podczas konsultacji. Liczba osób – nie większa niż w zarządzeniu o 
standardach bezpiecznej liczby stanowisk. 

 W trakcie konsultacji uczniowie i nauczyciele korzystają ze środków ochrony 
osobistej (rękawiczek, maseczek ochronnych lub przyłbic). 

 Uczniowie w czasie konsultacji korzystają z własnych zestawów podręczników 
i przyborów. Zakazuje się ich pożyczania od innych uczniów. 

 Narzędzia, przyrządy, urządzenia, maszyny itp. będące na wyposażeniu CKZiU, 
a wykorzystywane podczas konsultacji  - należy bezwzględnie po 
każdorazowym użyciu dezynfekować. 

 Sale wietrzyć nie rzadziej niż raz na godzinę. 

 Po zakończeniu konsultacji należy wykonać porządek na stanowisku pracy. 

 W trakcie odbywania konsultacji zabrania się spożywania na salach posiłków, 
picia wody i napojów, gromadzenia się uczniów i nauczycieli na korytarzach, 
palenia tytoniu. 
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6. Dodatkowe obowiązki nauczycieli w czasie konsultacji: 

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

 Zorganizowanie konsultacji indywidualnych oraz grupowych z uwzględnieniem 
odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).  

 Dopilnowanie, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów  
i podręczników, a po użyciu narzędzi przyrządów, maszyn i urządzeń CKZiU – by 
zostały one zdezynfekowane. 

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

 Zwracanie uwagi, aby uczniowie często i regularnie myli ręce. 

 Unikanie organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu. 

7. Wskazania dla uczniów: 

 Otrzymujecie możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznajcie się z 
ich harmonogramem. 

 Nie umawiajcie się na konsultacje, jeżeli jesteście chorzy lub w Waszym domu 
przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w 
domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

 Jeżeli umówiliście się na konsultacje, a nie możecie przyjść, zgłoście ten fakt 
odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego 
ucznia. 

 Zabierajcie do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będzie 
można ich pożyczać od innych uczniów. 

 W drodze do i ze szkoły korzystajcie z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans 
społeczny. 

 Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekujcie ręce, a jeżeli macie 
przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast 
umyjcie ręce. 

 Z szatni korzystajcie według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły. 

 Bezwzględnie stosujcie zasady higieny: często myjcie ręce wodą z mydłem i nie 
podawajcie ręki na powitanie, zachowujcie dystans, a także unikajcie dotykania oczu, 
nosa i ust. 

 Zwracajcie uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy 
kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie. 

 Unikajcie większych skupisk uczniów, zachowujcie dystans przebywając na korytarzu, 
w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

 


