
Procedury bezpieczeństwa  
obowiązujące podczas konsultacji dla uczniów na terenie 
Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda 

Traugutta w Chojnicach w okresie pandemii 

I. Informacje wstępne 

1. Od 25 maja 2020 r. możliwe są konsultacje dla maturzystów na terenie szkoły. 
2. Od 1 czerwca 2020 r. konsultacje w szkole będą organizowane dla wszystkich uczniów. 
3. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów 

choroby zakaźnej. 
4. Zajęcia konsultacyjne indywidualne lub grupowe odbywają się zgodnie z harmonogramem 

opracowanym przez dyrektora szkoły. 
5. Rodzic musi wyrazić pisemną zgodę na udział swojego niepełnoletniego dziecka w 

konsultacjach, którą przekazuje drogą elektroniczną lub osobiście wychowawcy klasy. 
Zbieranie zgód jest obowiązkiem wychowawcy ucznia konsultowanego (załącznik nr 1).  

II. Przychodzenie do szkoły i wychodzenie z budynku 

1. Uczniowie poruszają się po korytarzu szkolnym z zachowaniem 2 m dystansu społecznego 
pomiędzy osobami. Przy wejściu obowiązkowo korzystają z płynu do dezynfekcji rąk. 

2. Po wejściu do szkoły uczniowie od razu udają się do wyznaczonej sali, w której będą odbywać 
się zajęcia  konsultacyjne. Nie gromadzą się na korytarzu, czy innych przestrzeniach szkolnych.  

3. Uczniowie w miarę możliwości nie korzystają ze swoich szafek znajdujących się na 
korytarzach szkolnych. 

4. Po zajęciach uczniowie opuszczają budynek pojedynczo, zachowując dystans 2 m od innych 
osób. 

III. Przebywanie uczniów w szkole – zajęcia konsultacyjne 

1. W grupie może przebywać do 12 uczniów. 
2. W miarę możliwości wyznaczona zostaje stała sala na konsultacje dla tej samej grupy. 
3. Konsultacje indywidualne oraz grupowe organizowane są z uwzględnieniem odległości 

pomiędzy stanowiskami nauki min. 1,5 m (1 uczeń – 1 stolik). 
4. Uczniowie korzystają z własnych przyborów szkolnych.  
5. Nauczyciel wietrzy salę, w której organizuje konsultacje, co najmniej raz na godzinę. 

IV. Zasady higieny, czyszczenia i dezynfekcji 

1. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone są plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. 

2. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno – 
epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z 
którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

3. Osoby wchodzące do szkoły korzystają z płynu dezynfekcyjnego do rąk. 



4. Nauczyciel zwracają uwagę, aby uczniowie często myli ręce. 
5. Codziennie powierzchnie użytkowe (blaty, klamki, poręcze, włączniki światła itd.), sprzęt  

i rzeczy używane przez uczniów oraz pracowników są dezynfekowane. 
6. Toalety są dezynfekowane na bieżąco. 
7. Personel szkoły może korzystać z indywidualnych środków ochrony. 

V. Informacje końcowe 

1. Nauczyciele prowadzący konsultacje posiadają aktualne numery telefonów do szybkiego 
kontaktu z rodzicami. 

2. Uczniowie mogą otrzymać dodatkowe wytyczne drogą elektroniczną.  


