
Konsultacje dla słuchaczy szkół stacjonarnych i zaocznych (szkoły dla dorosłych) od 1 do 4 czerwca 2020r. 

Konsultacje  tylko dla słuchaczy, którzy potwierdzili u nauczyciela  udział w zajęciach w grupach do 10 osób.  

Słuchacz wchodzi do szkoły w maseczce, dezynfekuje  ręce, zachowuje dystans społeczny, przebywa tylko w wyznaczonej sali, posiada własne przybory do pisania.  

Przedmiot Nauczyciel sala Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

J.polski  

M.Bodych   15
30

 – 16
30

 online     

K.Ciurzyńska      15
30

 – 16
30

 online  

A.Duszyńska     15
00

 – 17
00

 online   

L.Zielińska      15
30

 – 16
30

 online  

J.angielski  

M.Borowiec        

A.Cullinane        

E.Gocał      18
00

 – 19
30

 online  

E.Gutowska  106 15
00

 – 17
00

 szkoła     

M.Kozub        

U.Poniatowska  120  16
00

 – 18
00

 szkoła    

S.Serafinowicz        

Matematyka  

M.Gargol 119 16
00

 – 17
00

 szkoła     

I.Kasprzak        

M.Kowalska        

H.Matuszewska  103  17
00

 - 19
00

szkoła    

J.Pomykała   17
10

-18
10

 online     

G.Putkiewicz       

Historia / 

WOS 

M.Bralska        

A.Kardaszewicz        

R.Segda  118  16
00

 – 17
30

 szkoła    

P.Serwański      14
00

 – 16
00

 online  

A.Skutnik        

Biologia  
W.Nowosielska     17

00
 – 18

00
 online   

A.Frankowska        

Chemia  
Ewa Korczak Zaprawa  124    17

00
 – 18

00
 szkoła  

D.Nowak   15
00

 – 15
45

 online     

Fizyka  D.Adamczewska 105  16
00

 – 18
00

 szkoła    

 R.Segda 118  16
00

 - 17
30

 szkoła    

Informatyka  
J.Dziergowski    26  14

30
 – 15

30
 szkoła    

I.Kasprzak        

Podst.przeds. R.Segda  118  16
00

 - 17
30

 szkoła    



 

PROCEDURY UDZIAŁU W KONSULTACJACH ZORGANIZOWANYCH W CKZiU nr 1  OD 25.05.2020 R. 

I.  ZGŁASZANIE UDZIAŁU w ZAJĘCIACH 

1. Uczniowie/słuchacze chętni do udziału w konsultacjach odbywających się na terenie szkoły, na podstawie podanego do wiadomości harmonogramu zgłaszają, poprzez 

dziennik elektroniczny/lub zgłoszenie droga e-mailową, swój udział bezpośrednio do nauczyciela prowadzącego zajęcia wraz z oświadczeniem o posiadaniu zgody rodziców 

na udział i braku objawów chorobowych. Zgłoszenia na  konsultacje może także dokonać rodzic ucznia niepełnoletniego. 

2. Nauczyciel prowadzący zajęcia potwierdza udział ucznia/słuchacza w konsultacjach, wysyłając (poprzez dziennik elektroniczny/pocztę elektroniczną) informację zwrotną z 

potwierdzeniem przyjęcia na konsultacje. 

3. Uczniowie/słuchacze, którzy nie otrzymają potwierdzenia przyjęcia na konsultacje, nie biorą w nich udziału. W przypadku dużej liczby chętnych, w miarę możliwości 

szkoły, będą wyznaczane dodatkowe terminy zajęć. 

4. Jeżeli uczeń/słuchacz umówił się na konsultacje, ale z ważnych powodów w tym zdrowotnych, nie może przyjść, zgłasza ten fakt odpowiednio wcześniej, aby umożliwić 

nauczycielowi przyjęcie  innego ucznia/słuchacza. 

5. Z zajęć w formie konsultacji mogą korzystać uczniowie/słuchacze zdrowi bez objawów choroby zakaźnej. Nie mogą w nich uczestniczyć uczniowie/słuchacze, w których 

otoczeniu/domu rodzinnym przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 

PRZED WEJŚCIEM DO SZKOŁY I PRZY WYJŚCIU ZE SZKOŁY 

6. W drodze do i ze szkoły, a także w drodze do/i z sali lekcyjnej uczniowie/słuchacze mają obowiązek korzystania z osłony na usta i nos oraz zachowania dystansu 

społecznego (min.  2 m). 

7. Do szkoły należy wejść wejściem przy portierni. Przy wejściu do szkoły uczniowie/słuchacze są zobowiązani zdezynfekować ręce płynem odkażającym. 

8. Przy wejściu do szkoły pielęgniarka szkolna/pracownik szkoły mierzyć będzie uczniom/słuchaczom temperaturę ciała. Uczeń/słuchacz z podwyższoną temperaturą nie 

będzie mógł  uczestniczyć w zajęciach ani przebywać w szkole. 

PORUSZANIE SIĘ / PRZEBYWANIE W BUDYNKU SZKOŁY 

9. W szkole należy bezwzględnie stosować się do zasad higieny: zachowywać min. 2 m dystansu społecznego, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na 

powitanie, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust, mieć zasłonięte usta i nos. 

10. Podczas kichania czy kasłania należy w odpowiedni sposób (zgięcie łokcia) zasłaniać twarz. 



11. W szkole uczniowie/słuchacze mogą się przemieszczać wyłącznie w celu dotarcia do sali przewidzianej na zajęcia. Sale, w których odbywać się będą konsultacje, toalety 

damskie i męskie oraz pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych zlokalizowane są na parterze i 

pierwszym piętrze budynku. Przebywanie uczniów/słuchaczy w innych miejscach na terenie szkoły, w tym w szatni, jest wzbronione. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach dostęp do szatni szkolnej jest możliwy  wyłącznie za przyzwoleniem pracownika szkoły. 

12. Przed wejściem do sali lekcyjnej uczniowie/słuchacze biorący udział w konsultacjach, są zobowiązani przedstawić, prowadzącemu zajęcia nauczycielowi, pisemną zgodę 

rodziców  na udział w zajęciach (w przypadku uczniów/słuchaczy  niepełnoletnich). Uczniowie/słuchacze pełnoletni składają podpisaną przez siebie deklarację o udziale w 

zajęciach oraz oświadczenie o braku objawów chorobowych w danym dniu.  

ZACHOWANIE UCZESTNIKÓW KONSULTACJI W SALI LEKCYJNEJ 

13. W sali lekcyjnej zostanie zapewniony min. 1,5-metrowy odstęp pomiędzy stolikami. Będzie w niej mogło przebywać maksymalnie 10 uczniów/słuchaczy jednocześnie. Z 

sali zostaną usunięte zbędne przedmioty. Wszystkie stoliki i krzesła zostaną odkażone przed rozpoczęciem konsultacji.  Sala będzie wietrzona co godzinę. 

14. Po wejściu do sali lekcyjnej uczestnicy zajmują wyłącznie wyznaczone przez nauczyciela miejsca, zachowując cały czas odstęp 2 m dystansu społecznego z innymi 

osobami. 

15. W sali lekcyjnej przebywamy w osłonie ust i nosa. Ubranie wierzchnie należy powiesić na krześle. 

16. W trakcie konsultacji uczeń/słuchacz korzysta z własnych książek, materiałów i przyborów. Zakazuje się pożyczania ich od innych uczestników. 

17. Przed wyjściem z sali lekcyjnej należy zabrać wszystkie swoje rzeczy i przybory. 

18. Salę należy opuszczać pojedynczo. 

19. W trakcie przerw w konsultacjach należy przestrzegać dystansu społecznego oraz przebywać wyłącznie na korytarzu w pobliżu sali ( lub w sali lekcyjnej). 

20. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz spożywania wszelkich posiłków. 

21. Przy wyjściu z budynku należy odkazić ręce. 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA CHOROBY UCZNIA/SŁUCHACZA  

21. Uczeń/słuchacz, który w opinii nauczyciela/ pielęgniarki szkolnej/pracownika szkoły wykazuje objawy chorobowe (w tym ma podwyższoną temperaturę ciała), będzie 

zobowiązany do przebywania we wskazanym pomieszczeniu przeznaczonym dla osób izolowanych, do czasu przyjazdu do szkoły rodziców (niepełnoletniego) lub karetki 

Pogotowia Ratunkowego. Szkoła bezzwłocznie powiadomi rodziców ucznia (niepełnoletniego) o zastosowanej procedurze izolacji oraz -  w sytuacji szczególnej - wezwie 

doraźną pomoc medyczną.  


