Konsultacje
PROCEDURY PRZYCHODZENIA/WYCHODZENIA
ORAZ PRZEBYWANIA UCZNIÓW W SZKOLE


Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać WYŁĄCZNIE uczniowie zdrowi,
których członkowie rodziny nie są objęci kwarantanną.



W grupie może przebywać do 12 uczniów.



Zapisy na konsultacje dokonujemy drogą elektroniczną przez udostępniony uczniom
edytowalny dokument Google.



Chęć udziału w konsultacjach zgłaszamy najpóźniej
poprzedzającego wyznaczony przez nauczyciela termin.



Fakt niemożności przyjścia na umówione konsultacje należy zgłosić najpóźniej na
2 godz. przed ustaloną godziną w dniu konsultacji wysyłając nauczycielowi wiadomość
mailową.



Do szkoły należy przynosić własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie ma
możliwości pożyczania oraz korzystania z innym uczniem z jednego zestawu.



W drodze do i ze szkoły obowiązuje noszenie osłony na usta i nos (maseczka lub przyłbica)
oraz zachowanie dystansu społecznego.



Do budynku wchodzą TYLKO uczniowie. Rodzice, którzy chcieliby się spotkać z danym
nauczycielem ustalają ten fakt bezpośrednio z nim za pośrednictwem dziennika. Zalecana
jest konsultacja online w wykorzystaniem platformy Meet.



Bezpośrednio po wejściu do szkoły obowiązkowo dezynfekujemy ręce (jeżeli ktoś ma
przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji to natychmiast je
myje) oraz poddajemy się mierzeniu temperatury termometrem bezdotykowym.



Nie korzystamy z szafek szatniowych – można jedynie zabrać zostawione w nich rzeczy.



Udajemy się bezpośrednio do wyznaczonej na konsultacje sali i zajmujemy miejsce
w ławce z zachowaniem zasady dystansu.



Przebywając w sali możemy odsłonić usta i nos. Wychodząc z niej należy je zasłonić.



W trakcie przebywania na konsultacjach nie spożywamy żadnych produktów. Możemy pić
napoje, o ile nauczyciel wyrazi na to zgodę.



W miarę możliwości nie dotykamy poręczy. Drzwi do sali zostawiamy otwarte przed,
w trakcie i po konsultacji.



Nie gromadzimy się na korytarzach oraz holu.



W sytuacji oczekiwania na kolejne konsultacje pozostajemy na korytarzu z zachowaniem
zasady dystansu oraz zasłoniętych ust i nosa.



Bezpośrednio po skończonych konsultacjach wychodzimy z budynku szkoły.



Bezwzględnie stosujemy zasady higieny: często myjemy ręce wodą z mydłem, nie
podajemy ręki na powitanie, zachowujemy dystans, a także unikamy dotykania oczu,
nosa i ust.



Zwracamy uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
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