Procedura przebywania uczniów i maturzystów Zespołu Szkół im.
profesora Romana Gostkowskiego w Łazach podczas konsultacji
organizowanych w szkole od dnia 02.06.2020 r.
Harmonogramem konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły. Podczas
konsultacji należy stosować się do poniższych zasad:
 Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na
kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować
się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 Przed przybyciem na konsultacje skontaktuj się z nauczycielem przedmiotu, aby zgłosić
swój udział. Jest to istotne ze względu na fakt, że jednorazowo w spotkaniu może
uczestniczyć maksymalnie 14 osób.
 Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio
wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł
ich pożyczać od innych uczniów.
 W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania
zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 Na teren szkoły możesz wejść wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jednolub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze
względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa
obowiązuje na terenie całej szkoły. Po zajęciu miejsca w sali, w której odbywają się
konsultacje dozwolone jest odsłonięcie ust i nosa. Obowiązek używania
maseczki/przyłbicy występuje w przypadku: bezpośredniego bliższego kontaktu z
nauczycielem, wyjścia do toalety, opuszczenia sali konsultacji.
 Po wejściu do szkoły udaj się bezpośrednio do sali oznaczonej w harmonogramie
konsultacji.
 Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki
na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu,
toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
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 Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami
wypożyczania książek udostępnionymi na stronie internetowej i szkolnym facebooku.
 Po zakończeniu konsultacji lub wizyty w bibliotece szkolnej niezwłocznie udaj się do
wyjścia.

