
1 

 

Regulamin konsultacji organizowanych 
w CXIX Liceum Ogólnokształcącym im. Jacka Kuronia w Warszawie 

w okresie zdalnego nauczania 
Regulamin został opracowany na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN. 

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

----------------------------- 

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie szkoły. 

1. Konsultacje odbywają się w następujących salach: 

a. 109b, 

b. 109c, 

c. 109d, 

d. studio, 

e. siłownia (konsultacje nauczycieli w-f). 

2.  Do sal uczniowie wchodzą i wychodzą: 

 a. sala 109b – klatką schodową od strony dziedzińca, 

b. sala 109c – klatką schodową od strony dziedzińca, 

c. sala 109d – wejściem od strony szatni uczniowskich, 

d. siłowania – wejściem głównym kierując się schodami bezpośrednio do 
pomieszczenia siłowni. 

3.  Podczas przebywania w wyznaczonych salach, studio oraz w siłowni wobec 
nauczyciela i uczniów stosuje się  następujące zasady:  

a. 4 m2 na osobę,  

b. 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami, 

c. 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji. 

4.  Biorąc pod uwagę zasady pkt. 3 oraz infrastrukturę szkoły ustala się, że w: 

 a. w salach 109b, 109c, 109d podczas trwania konsultacji przebywać może: 

 - 1 nauczyciel, 

 - maksymalnie 3 uczniów. 

 b. w studio podczas trwania konsultacji przebywać może: 

 - 1 nauczyciel, 

 - maksymalnie 2 uczniów. 

 c. w siłowni podczas trwania konsultacji przebywać może: 

 - 1 nauczyciel, 

 - 1 uczeń. 



2 

 

5.  Nauczyciel i uczniowie pozostawiają ubrania wierzchnie w wyznaczonych do tego 
miejscach - w salach, w studio i w siłowni. 

6.  Nauczyciel i uczniowie mają możliwość skorzystania z toalety: 

 a. bezpośrednio w sali 109b i 109c (konsultacje w sali 109b i 109c), 

 b. toalety przy szatni na parterze - bezpośrednio znajdującej się przy sali 109d 
(konsultacje w sali 109d i w studio), 

 c. toalety znajdującej się przy siłowni (konsultacje w siłowni). 

7. Zasady organizowania konsultacji: 

a. w konsultacjach mogą wziąć udział uczniowie po wcześniejszym umówieniu 
konsultacji z nauczycielem, w porozumieniu z wychowawcą klasy 
oraz rodzicem/prawnym opiekunem ucznia, 

b. umówienie konsultacji pomiędzy nauczycielem a uczniem odbywa się drogą 
elektroniczną (poprzez wiadomości w dzienniku elektronicznym Vulcan),  

c. konsultacje dla konkretnego ucznia wyznaczane są przez nauczyciela w konkretnym 
czasie (dokładna godzina od … – do …), 

d. konsultacje dla jednego ucznia mogą trwać maksymalnie 45 minut, 

e. w konsultacjach może wziąć udział uczeń, którego rodzic/prawny opiekun wyrazi na 
to zgodę - poprzez wiadomość wysłaną dziennikiem elektronicznym do nauczyciela 
oraz do wychowawcy klasy (załącznik nr 1), 

f.  w konsultacjach, ze względu na obowiązujące procedury bezpieczeństwa, będą 
mogli wziąć udział tylko uczniowie wskazani przez nauczyciela (po analizie sytuacji 
dydaktycznej zainteresowanych uczniów), 

g. informacje o uczniach biorących udział w konsultacjach nauczyciel przekazuje do 
wiadomości Dyrektora szkoły na dzień przed wyznaczonym w harmonogramie 
terminem konsultacji, do godz. 1400 (załącznik nr 2), 

h. w trakcie trwania konsultacji nauczyciel i uczniowie zobowiązani są do zasłonięcia 
ust i nosa za pomocą: maseczki jednorazowej, maseczki materiałowej, chusty, apaszki 
lub szalika, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.  

8.  Na dzień przed wyznaczonym terminem konsultacji (do godz. 13:00) obowiązkiem 
rodzica/prawnego opiekuna jest poinformowanie, poprzez dziennik elektroniczny 
Vulcan, nauczyciela oraz wychowawcy o tym, że uczeń nie jest chory oraz w domu 
ucznia nie przebywa nikt na kwarantannie lub w izolacji (załącznik nr 3). 

9.   Uczeń, który nie może przyjść na konsultacje w wyznaczonym terminie, zobowiązany
 jest  poprzez dziennik elektroniczny Vulcan zgłosić ten fakt nauczycielowi - najpóźniej
 dzień przed terminem konsultacji (do godz. 13:00). 

10.  W trakcie trwania konsultacji nauczyciele i uczniowie mogą przebywać tylko 
i wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach.  

       Nauczyciel i uczniowie w wyznaczonych salach zajmują oznaczone miejsca – ławki 
i krzesła. Ławki oraz poręcze krzeseł są dezynfekowane przed i po konsultacjach 
przez wyznaczonych do tego pracowników. 
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11.  Wietrzenie sal, w których przeprowadzane są konsultacje, odbywa się co najmniej raz 
na godzinę.  

12. Przy wejściu do sal, studio i siłowni umieszczony zostaje płyn do dezynfekcji rąk. 
Obliguje się do korzystania z niego wszystkie osoby wchodzące do wyznaczonych 
pomieszczeń. 

13. W wyznaczonych miejscach (drzwi przy głównym wejściu do szkoły, na drzwiach 
i w salach 109b, 109c, 109d, studio, w siłowni oraz na szkolnych korytarzach) znajdują 
się  widoczne informacje z numerami telefonów do: organu prowadzącego, kuratora 
oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych. 

14. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (łazienki) znajdują się plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk. 

15. Podczas korzystania z pomieszczeń higieniczno – sanitarnych nauczyciel i uczniowie 
zobowiązani są bezwzględnie do stosowania zasad higieny: dokładnego, zgodnie 
z instrukcją, umycia rąk wodą z mydłem. 

16. Podczas konsultacji nauczyciel zobowiązany jest do: 

a. poinformowania uczniów o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w sali i na 
terenie szkoły, 

b. pilnowania aby uczniowie korzystali w własnych przyborów, podręczników i innych 
pomocy dydaktycznych. 

17. Podczas konsultacji uczeń zobowiązany jest do: 

a. zdezynfekowania rąk przed wejściem na konsultacje i po wyjściu z nich - jeżeli uczeń 
ma przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji to jego 
obowiązkiem jest natychmiastowe umycie rąk w pomieszczeniu higieniczno – 
sanitarnym (łazience), 

b. przebywania tylko i wyłącznie w wyznaczonym miejscu, w tym w wyznaczonej 
ławce, 

c. korzystania tylko w własnych przyborów, podręczników i innych pomocy 
dydaktycznych, 

d. pisania pracy pisemnej na kratkach przekazanych przez nauczyciela i przekazania 
napisanej pracy zgodnie ze wskazówkami nauczyciela. 

18. W konsultacjach nie mogą uczestniczyć chorzy nauczyciele i uczniowie, a także gdy 
w ich domach przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.  

Obowiązkiem nauczyciela, ucznia i ich najbliższych jest pozostanie wówczas w domu 
oraz stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

19. Obowiązkiem nauczycieli i uczniów jest: 

a. korzystanie z osłony na usta i nos (w trakcie konsultacji oraz w drodze 
do i ze szkoły), 

b. zachowanie dystansu społecznego,  

c. nie podawanie ręki na powitanie,  
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d. unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 

e. zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy 
kasłania.  

f. stosowne zwracanie uwagi innym w tym zakresie (ppkt a – e). 

20. Do kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów służy dziennik elektroniczny 
Vulcan, a w sytuacjach pilnych telefon.  

21. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych nauczyciel lub uczeń zostają 
odizolowani w specjalnie do tego wyznaczonym i przygotowanym 
pomieszczeniu (wyposażonym m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący) 
– gabinet pielęgniarki. 

22. W szkole istnieją procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia, w tym 
szybki sposób komunikacji z Dyrektorem szkoły. 

23. W szkole regularnie utrzymywana jest czystość sal wyznaczonych do konsultacji, 
pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowane są powierzchnie 
dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, klawiatura, poręcze krzeseł 
i powierzchnie płaskie, w tym ławki.  

 
 


