
REGULAMIN ORGANIZACJI KONSULTACJI  
DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KOLE 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

  

1. Zespół Szkół Technicznych w Kole umożliwia konsultacje dla uczniów klas III Branżowej 
Szkoły I Stopnia oraz konsultacje maturalne dla tegorocznych absolwentów szkoły w 
dniach 25 maja do dnia 7 czerwca br. oraz konsultacje ze wszystkich przedmiotów w 
terminie od 1 czerwca do 7 czerwca br. 

2. Konsultacje indywidualne i grupowe odbywać się będą zgodnie z „Harmonogramem 
konsultacji” przygotowanym przez dyrektora szkoły i nauczycieli poszczególnych 
przedmiotów. „Harmonogram konsultacji” zawierający informacje  dotyczące dnia 
tygodnia i godziny umieszczony zostanie na stronie internetowej szkoły oraz 
przekazany za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

3. Konsultacje indywidualne i grupowe odbywać będą się w budynku szkoły oraz na 
terenie warsztatów szkolnych. 

4. Na konsultacje może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów  chorobowych, 
nieprzebywająca na kwarantannie. 

5. Z konsultacji skorzystać może wyłącznie uczeń lub absolwent, który złoży pisemną 
zgodę na takie konsultacje. W przypadku niepełnoletniego ucznia zgodę taką wyraża 
rodzic lub prawny opiekun. 

6. Po wejściu do szkoły/warsztatów szkolnych należy zdezynfekować dłonie zgodnie                   
z umieszczoną przy stanowiskach dezynfekcyjnych instrukcją. 

7. Po zdezynfekowaniu rąk należy udać się bezpośrednio do wyznaczonej sali, 
ograniczając do minimum czas przebywania w przestrzeniach wspólnych. W 
przestrzeniach wspólnych obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust oraz zachowanie 
dystansu społecznego ( min. 2 m). 

8. W sali jednorazowo w czasie konsultacji może przebywać max. 12 osób lub mniej                         
w zależności od wielkości sali, zajmując stoliki tak, aby odległość między nimi wyniosła 
min. 1,5m. Po zajęciu miejsca przy stoliku uczeń i  nauczyciel może odsłonić nos i usta. 

9. Minimalna przestrzeń do zajęć praktycznych nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 
osobę (ucznia i nauczycieli). 

10. Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem 
detergentu lub dezynfekowany, a jeżeli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć 
go przed używaniem. 

11. Po każdych zajęciach używany sprzęt oraz podłoga powinny zostać umyte lub 
zdezynfekowane. 

12. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

13. Każdy uczeń korzystający z konsultacji bezwzględnie podporządkowuje się zaleceniom 
nauczyciela. 
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14. Podczas konsultacji można korzystać wyłącznie z własnych podręczników i materiałów 
piśmienniczych. Nie wolno wymieniać się materiałami. 

15. Nauczyciel organizuje przerwy adekwatnie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 
min.  

16. Nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia pomieszczenia w miarę możliwości, nie 
rzadziej niż raz w ciągu 1 godziny. 

17. Sale i korytarze po każdej grupie będą sprzątane i dezynfekowane. Sanitariaty 
dezynfekowane będą na bieżąco. 

18. W sytuacji podejrzenia zakażeniem Covid-19 nauczyciel niezwłocznie izoluje ucznia/
absolwenta w wydzielonym, wskazanym przez dyrektora pomieszczeniu. Zawiadamia 
powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną oraz powiadamia rodziców 
niepełnoletniego ucznia.  
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