
Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły podczas 

konsultacji uczniów klas I – III Technikum Zawodowego nr 1 w 

Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu 

od 01 czerwca 2020 r. 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Od 1 czerwca 2020 r. szkoła umożliwia konsultacje dla wszystkich uczniów klas 

I -III.  

2. Szkoła przy organizacji konsultacji uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora 

Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 

3. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, 

bez objawów choroby zakaźnej.  

4. Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z planem konsultacji. 

 

§ 2 

Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych 

 

1. Przy wejściu do szkoły (wchodzimy tylko głównym wejściem ) znajduje się 

płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu 

rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego obowiązana jest skorzystać 

każda osoba wchodząca do szkoły. Uczeń oraz nauczyciel wypełnia oświadczenie 

stanowiące załącznik nr 1 i nr 2 niniejszych procedur, a personel szkoły dokonuje 

pomiaru temperatury i jej wynik zapisuje na druku oświadczenia . 

2. Uczeń na korytarzu ma obowiązek zachowywać 2 m dystans społeczny pomiędzy 

osobami. 

3. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, 

które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na 

materiał, z którego są wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się 

zabrudzeń. 

 

4. W salach lekcyjnych nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez 

uczniów, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy 

zabezpieczenia. 



 

5. W przypadku podejrzenia, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje 

dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia na 

konsultacje w danym dniu. 

 

§ 3 

Sposób organizowania konsultacji 

1. Nauczyciel ma obowiązek wyjaśnić uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa 

obecnie obowiązują w szkole. 

2. Nauczyciel organizuje konsultacje (po zgłoszeniu się ucznia/uczniów) 

indywidualne lub grupowe z uwzględnieniem odległości pomiędzy 

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

3. W sali może przebywać do 12 uczniów, ale  minimalna przestrzeń do 

prowadzenia zajęć w Sali nie może być mniejsza niż 4 m2  1 osobę.\ 

4. Uczniowie powinni posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie 

zajęć powinny znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. 

Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

5. Nauczyciel jest zobowiązany do wietrzenia sali, w której organizuje 

konsultacje, co najmniej raz na godzinę. 

6. Nauczyciel  zwraca uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce, 

zwłaszcza przed zjedzeniem posiłku i wyjściu z toalety. 

 

7. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni powinni zachowywać dystans 

społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący minimum 

1,5 m. 

§ 4 

Obowiązki ucznia 

 

1. Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu 

przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy 

musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych 

i lekarza. 

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

odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie 

innego ucznia. 



3. Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie 

będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów. 

4. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz 

przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji 

natychmiast umyj ręce. 

5. 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. 

6. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy 

kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie. 

7. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na 

korytarzu oraz    w innych pomieszczeniach wspólnych na terenie szkoły. 

 

§ 5 

 

Pozostałe regulacje 

1. Na tablicy informacyjnej, w sekretariacie szkoły,  znajdują się aktualne 

numery telefonów do: kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej 

oraz służb medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku 

stwierdzenia u osób przebywających w szkole objawów chorobowych. 

 

 

                                                                                                Gabriela Kopacka 

Dyrektor CEZiT Świnoujście 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do wewnętrznych procedur 

bezpieczeństwa podczas konsultacji klas I-III w 

CEZiT 

Świnoujście, dnia ………………………2020 r. 

 

………………………………………………………………………..  

/Nazwisko i imię/ 

 

O Ś W I A D C Z E N I E     U C Z N I A 

KONSULTACJE KLAS I - III 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej, oświadczam, iż    

(ODPOWIEDNIE ZAKREŚL „X”) 

 

Przebywam aktualnie na kwarantannie:            

 

Mam objawy choroby zakaźnej      

 

Osoba/osoby z którą/którymi mieszkam przebywa/przebywają  aktualnie na 

kwarantannie: 

          

         

    Czytelny podpis: ………………………………................. 

 

W dniu ……………………….2020 r, uczestniczę w konsultacjach z 

…………………………………………………………………………………  i zobowiązuję się do 

przestrzegania procedur sanitarnych: 

• zachowuję 1,5 metrowy odstęp od innych (dotyczy to również sali lekcyjnej) 

• na terenie ciągów komunikacyjnych  szkoły zakrywam usta i nos 

• używam tylko własnych przyborów do pisania i innych pomocy dydaktycznych 

• zakrywam usta zgięciem łokcia w przypadku kiedy kicham lub kaszlę 

• jeżeli poczuję się źle od razu powiadamiam o tym nauczyciela 

 

……………………..……………………………. 

/czytelny podpis/ 

TAK     NIE

TAK     NIE

 

TAK NIE 



Załącznik nr 2 do wewnętrznych procedur 

bezpieczeństwa podczas konsultacji klas I-III w 

CEZiT 

Świnoujście, dnia ………………………2020 r. 

 

………………………………………………………………………..  

             /Nazwisko i imię nauczyciela/ 

 

   O Ś W I A D C Z E N I E 

                               N A U C Z Y C I E L A 

KONSULTACJE UCZNIÓW KLAS  I - III 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej, oświadczam, iż   

(ODPOWIEDNIE ZAKREŚL „X”) 

 

Przebywam aktualnie na kwarantannie:            

 

Mam objawy choroby zakaźnej    

Osoba/osoby z którą/którymi mieszkam przebywa/przebywają  aktualnie na 

kwarantannie: 

          

         

    Czytelny podpis: ………………………………................. 

 

W dniu ……………………….2020 r, prowadzę konsultacje z 

…………………………………………………………………………………  i zobowiązuję się do 

przestrzegania procedur sanitarnych: 

• zachowuję 1,5 metrowy odstęp od innych (dotyczy również sal lekcyjnych) 

• na terenie ciągów komunikacyjnych szkoły zakrywam usta i nos 

• używam tylko własnych przyborów do pisania i innych pomocy dydaktycznych 

• zakrywam usta zgięciem łokcia w przypadku kiedy kicham lub kaszlę 

• jeżeli poczuję się źle od razu powiadamiam o tym dyrekcję szkoły 

 

……………………..……………………………. 

/czytelny podpis/ 

TAK     NIE

TAK     NIE

 

NIE TAK  


