
Procedura wchodzenia i wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole, w tym w salach, 
bibliotece szkolnej i szatni (z  uwzględnieniem zasad: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu 

społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali) podczas 
konsultacji w II LO  im. A. F. Modrzewskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rybniku. 

 
 

1. Szkoła, organizując konsultacje uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i 
Ministra Zdrowia. 

2. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby 
zakaźnej. 

3. W drodze do szkoły i ze szkoły uczeń powinien korzystać z osłony na usta i nos, zachowując 
dystans społeczny. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal 
lekcyjnych po zajęciu miejsca.. 

4. Konsultacje z nauczycielami będą odbywały się od 01.06.2020 w głównym budynku szkoły 
według harmonogramu. 

5. Szkoła będzie otwarta na pół godziny przed konsultacjami. 

6. W głównym budynku podczas konsultacji mogą przebywać tylko uczniowie  oraz pracownicy 
szkoły. 

7. Uczniowie, którzy umówili się na konsultacje, a nie mogą przyjść, mają obowiązek zgłosić ten 
fakt odpowiednio wcześniej, czyli co najmniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem.   

8. Do szkoły uczniowie wchodzą wejściem głównym, natomiast wychodzą wyjściem znajdującym 
się na dziedzińcu szkolnym według oznaczenia (kierunek strzałek). 

9. Przy wejściu do budynku znajduje się płyn do dezynfekcji rąk. Wchodzący są zobowiązani do 
dezynfekcji rąk zgodnie z instrukcją. 

10. Szatnia w czasie konsultacji jest nieczynna. 

11. Po wejściu do szkoły należy kierować się do sali lekcyjnej i zająć wyznaczone miejsce. (z 
uwzględnieniem zasad: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m 
odstępu pomiędzy stolikami). Maksymalna liczba uczniów na konsultacji w jednym 
pomieszczeniu wynosi 12 osób. 

12. Uczniowie na konsultacje przynoszą własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie 
można pożyczać w/w od innych uczniów. 

13. Należy unikać większych skupisk uczniów, zachować dystans  podczas  przebywania na 
korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

14. Na terenie szkoły należy bezwzględnie stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z 
mydłem i nie podawać ręki na powitanie, zachować dystans,  a także unikać dotykania oczu, 
nosa  i ust. 

15. Podczas kichania lub kasłania należy w odpowiedni sposób zasłaniać twarz. 

16. W przypadku wystąpienia u uczestnika konsultacji niepokojących objawów sugerujących 
zakażenie koronawirusem, zajęcia zostaną przerwane i zostanie wdrożona procedura 
postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem. 

17. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u uczestników konsultacji, funkcję izolatki 
pełni gabinet higienistki szkolnej. 

 



Zasady wchodzą w życie z dniem: 01.06.2020r. 


