Procedura bezpiecznego przeprowadzania konsultacji dla uczniów
Szkoły Podstawowej nr 35 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1
w Poznaniu w czasie pandemii COVID-19

1. Konsultacje odbywać się będą na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 w ZS-P nr 1 w Poznaniu
wg harmonogramu z zastosowaniem reżimu sanitarnego.
2. Konsultacje – tylko w formuje indywidualnej rozpoczną się 1.06.2020 r.
3. Dyrekcja z nauczycielami opracowuje harmonogram konsultacji indywidualnych ze wskazaniem sal
lekcyjnych oraz upowszechnia go wśród nauczycieli, uczniów i rodziców przez dziennik
internetowy.
4. Uczeń/rodzic/opiekun uzgadnia termin i godzinę konsultacji z 2-dniowym wyprzedzeniem
z nauczycielem przedmiotu przez dziennik internetowy. Uzgodniony termin i czas konsultacji musi
być zgodny ze szkolnym harmonogramem konsultacji.
5. Rezygnacje z konsultacji zgłosić trzeba nauczycielowi przedmiotu z 2-dniowym wyprzedzeniem
przez dziennik internetowy.
6. Konsultacje będą przeprowadzane po wyczerpaniu wszystkich możliwych metod nauki
i komunikacji zdalnej.
7. Z zajęć w formie konsultacji w szkole nie mogą korzystać uczniowie chorzy.
8. Z zajęć w formie konsultacji w szkole nie mogą korzystać uczniowie, w których domu przebywa
ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
9. W drodze do i ze szkoły uczeń ma obowiązek korzystać z osłony na usta i nos oraz zachować dystans
społeczny.
10. Uczeń przychodzi na pierwsze/jedyne konsultacje w uzgodnionym terminie i czasie z podpisanym
przez rodziców oświadczeniem (do pobrania ze strony www szkoły), które przekazuje
nauczycielowi. Oświadczenie nauczyciel oddaje po zajęciach do sekretariatu szkoły. Brak
podpisanego oświadczenia skutkuje tym, że konsultacje nie odbędą się.
11. Uczeń przychodzi do szkoły w maseczce, którą w sali lekcyjnej może zdjąć.
12. Przy wejściu do budynku obowiązkowo należy dezynfekować ręce.
13. W czasie konsultacji uczeń korzysta z własnego zestawu podręczników i przyborów.
14. W sali należy zachować bezpieczny odstęp uwzględniając zasady: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu
społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami.
15. Nauczyciele prowadzą konsultacje zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki,
maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.
16. Sala do konsultacji, tak jak wszystkie pomieszczenia w szkole, musi być zdezynfekowana, a po
każdym uczniu obowiązkowo dezynfekcji podlega ławka, biurko i krzesła, z których korzystali uczeń
i nauczyciel. Salę należy także wietrzyć co godzinę.
17. Należy ograniczyć kontakty kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z uczniami
uczestniczącymi w konsultacjach, od tych uczniów oraz od kadry prowadzącej te zajęcia.
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