
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ORGANIZACJI KONSULTACJI  

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO 

 W BOLECHOWIE 

 

Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla absolwentów klas programowo najwyższych 

i uczniów kl.3 przystępujących do egzaminów zewnętrznych. 

Od 1 czerwca br. umożliwimy konsultacje dla wszystkich uczniów pozostałych klas. 

Zespół Szkół w Bolechowie przy organizacji konsultacji uwzględnił wytyczne Głównego 

Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej. 

 

Z ZAJĘĆ W FORMIE KONSULTACJI W SZKOLE MOGĄ KORZYSTAĆ 

WYŁACZNIE UCZNIOWIE ZDROWI, BEZ OBJAWÓW CHOROBY ZAKAŹNEJ.  
 

SZANOWNY NAUCZYCIELU 

1. Uczeń na konsultacje zapisuje się u nauczyciela przedmiotu z dwudniowym wyprzedzeniem. 

2. Zgłaszającemu się uczniowi należy zwrócić uwagę, że jest zobowiązany do zapoznania się 

z niniejszym komunikatem i zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole. 

3. Sale lekcyjne zostały przystosowane do konsultacji z uwzględnieniem odległości pomiędzy 

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

4. W miarę możliwości należy dopilnować, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów  

i podręczników. 

5. Należy wietrzyć salę, w której odbywają się konsultacje, co najmniej raz na godzinę. Jeżeli jest to 

możliwe prowadzić zajęcia nie zmykając drzwi. W salach nie można korzystać z klimatyzacji 

i wentylatorów. 

6.  Po każdej grupie konsultacyjnej odbywa się dezynfekcja pomieszczenia.  

7. W każdej sali lekcyjnej przy drzwiach wejściowych znajduje się płyn do dezynfekcji rąk. 

Należy zwrócić uwagę, aby uczniowie często myli ręce. 

8. Pracownicy przebywający na terenie placówki zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, 

w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice. 

9. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zostały wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego 

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

 

DROGI UCZNIU 

1. Zapoznaj się z  harmonogramem KONSULTACJI (załączniki nr 1 - plan konsultacji 

w Bolechowie i załącznik nr 2 - plan konsultacji w Murowanej Goślinie). 

2. Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji. Wówczas musisz pozostać w domu oraz stosować się do 

zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

3. Jeżeli jesteś zdrowy umów się na wybrane konsultacje z nauczycielem przedmiotu za 

pośrednictwem dziennika Librus lub poprzez Teams dwa dni wcześniej. 

4. Ilość osób na konsultacji  ze względów bezpieczeństwa jest ograniczona i dostosowana do 

wielkości sali.  

5. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio 

wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia. 

6. Zabierz do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł 

ich pożyczać od innych uczniów ani od nauczyciela. 



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

8. Przed przyjazdem do szkoły zapoznaj się z procedurą wejścia na teren szkoły zamieszczoną 

na stronie internetowej szkoły.  

9. Nie ma możliwości korzystania z szatni.  

10. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na 

powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust. 

11. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie. 

12. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, 

w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

13. Jeżeli zamierzasz  korzystać z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi 

zasadami wypożyczania książek w sytuacji Covid-19. 

 

SZANOWNY RODZICU, PEŁNOLETNI UCZNIU 

1. Przychodząc na konsultacje zapoznajesz się z procedurami bezpieczeństwa w trakcie epidemii 

COVID-19 obowiązującymi w szkole, nowymi zasadami higieny i jej funkcjonowania. 

2. Masz świadomość, że istnieje możliwość zarażenia się swojego dziecka, domowników, 

pracowników szkoły i innych uczniów w szkole różnymi chorobami, w tym COVID-19.  

3. Masz świadomość, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę 

i niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia wszystkich przebywających w szkole, jak również ich 

rodzin.  

4. Nie będzie możliwości wnoszenia roszczeń w związku z ewentualnym zarażeniem ucznia. 

5. Przyjmujesz odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z przyjściem do szkoły.  

6. Placówka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zagrożenie zarażenia COVID-19 

uczęszczających do szkoły w związku z czynnościami wskazanymi w zdaniu poprzednim. 

 

PRZYJŚCIE NA KONSULTACJE JEST RÓWNOZNACZNE Z PRZYJĘCIEM 

PONIŻSZYCH OŚWIADCZEŃ 

1. Oświadczam, że  ja/moje dziecko, jak też moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym 

samym adresem) nie jesteśmy objęci kwarantanną , a każdy z domowników jest zdrowy.  

Nie ma żadnych objawów chorobowych, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy 

wskazujące na zarażenie COVID-19. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mnie/u mojego 

dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, jak też inne objawy chorobowe wskazujące na zarażenie 

COVID-19. Nie miałem/Moje dziecko nie miało styczności z osobami, które wróciły z zagranicy 

lub odbywały/ją kwarantannę. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, przed wejściem 

na teren szkoły i w trakcie pobytu w szkole może być dokonywany pomiar temperatury.  

2. Zapoznałem się z procedurami obowiązującymi w szkole w związku z COVID-19. 

3. Przyjmuję do wiadomości, że podczas wejścia do szkoły konieczne jest posiadanie przeze mnie  - 

maseczki ochronnej i rękawiczek, obowiązuje dezynfekcja rąk. 

4. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u mnie/ 

u mojego dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona 

w przygotowanym IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, o czym 

niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy- 

procedury zgodne z GIS. 

5. Zobowiązuję się stosować do poleceń pracowników i dyrekcji szkoły pod rygorem odmowy 

wpuszczenia mnie/mojego dziecka na konsultacje.  



6. Zobowiązuję się do przestrzegania podstawowych zasadach higieny, z podkreśleniem, że należy  

unikać dotykania oczu, nosa, ust, oraz o częstym myciu rąk wodą z mydłem oraz poddawania ich 

dezynfekcji, a także  niepodawaniu ręki na powitanie. 

7. Zobowiązuję się do natychmiastowego powiadomienia szkoły w przypadku wystąpienia 

zachorowania COVID-19 u członków najbliższej rodziny/osoby w bezpośrednim kontakcie. 

8. O każdorazowej zmianie powyższych zobowiązań natychmiast powiadomię dyrekcję szkoły. 

 

 

Bolechowo, 22.05.2020 

 Dyrektor Szkoły 

mgr Beata Strama 


