1. Na konsultacje może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Uczeń nie może przyjść na konsultacje, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach
domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Na konsultacjach każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Uczniowie nie
mogą pożyczać przyborów od kolegów i koleżanek.
4. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub 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, z wyjątkiem sal lekcyjnych po zajęciu miejsc przez uczestników
konsultacji. Uczestnik konsultacji ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy podchodzi do niego nauczyciel, aby
odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, wychodzi do toalety, wychodzi z sali lekcyjnej. Jeżeli uzna to za właściwe
może mieć zakryte usta i nos w trakcie trwania całych zajęć.
5. Po wejściu do szkoły każdy jest zobowiązany zdezynfekować dłonie oraz niezwłocznie udać się do sali lekcyjnej, w której
będą odbywały się konsultacje.

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA UCZNIÓW

w Zespole Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego
w Bielsku Podlaskim
Przedmiot

JĘZYK POLSKI

JĘZYK POLSKI

JĘZYK POLSKI
MATEMATYKA
MATEMATYKA

Imię i nazwisko
nauczyciela

Pani
Monika Dąbrowska Bolesta

Pani
Ewa Borowska
Pani
Wanda Niewińska
Pani
Ewa Dębicka
Pani
Irena Owsieniuk

Data

Godzina

1.06.2020

14.00 – 15.00

Michał Vorona, Kiryl Miankou

3.06. 2020

14.00 – 15.00

Michał Vorona, Kiryl Miankou

12.30 – 13.15

Oskar Chmielewski, Kornel Łoniewski

4.06.2020

13.20 – 14.05

Nr sali

29

Imię i nazwisko ucznia

Tomasz Mirończuk, Daniel Zarzecki, Piotr Saliński, Dawid Niewiński

14.10 – 15.00

Michał Vorona, Kiryl Miankou

17.06.2020

14.00 – 15.00

Michał Vorona, Kiryl Miankou

18.06.2020

14.00 – 15.00

Michał Vorona, Kiryl Miankou

1.06.2020
4.06.2020

13.15 – 13.35
13.40 – 14.00
14.00 – 14.20
14.30 – 14.50
15.00 – 15.45
10.00 – 10.45

Szymon Lachowski
Norbert Paszkowski
Jakub Michałowski
Adam Zimnoch
Adam Kamiński, Wojciech Kozłowski
Bartłomiej Pietrzykowski, Adam Pierzchało

4.06.2020

17.00 – 17.45

6

Paweł Nikitiuk, Mateusz Zalewski

1.06.2020

15.00 – 15.45

20

Seweryn Dawidziuk, Norbert Paszkowski

2.06.2020

29

30

MATEMATYKA

Pani
Beata Misztal

4.06.2020

13.00 – 14.30

19

JĘZYK ANGIELSKI,
JĘZYK ANGIELSKI
ZAWODOWY

Pani
Katarzyna Walerian

2.06.2020
2.06.2020
4.06.2020

14.00 -14.45
14.45-15.30
13.15 – 14.00

14

JĘZYK ROSYJSKI

Pani
Marta Zalewska

4.06.2020

13.20 – 14.00

18.06.2020

13.20 – 14.00
13.20 – 14.05.
14.10 – 14.55
14.10 – 14.55
15.00 – 15.45
14.10 – 14.55
14.10 – 14.55
15.00 – 15.45

1.06.2020
JĘZYK NIEMIECKI

Pani
Eugenia Zieniewicz

2.06.2020
3.06.2020
5.06.2020

CHEMIA

Pani
Jolanta Jancewicz

4.06.2020

15.15 – 16.00

38

3

20

Damian Borawski, Kiryl Miankou, Nieścieruk Łukasz, Dawid Orda, Tomasz
Owierkowicz, Małgorzata Żero
Daniel Pień, Szymon Lachowski, Szymon Piotrowski
Klasa 2 TB
Eryk Martynowicz, Bartłomiej Tyszkiewicz, Jacek Grabowski
Dmitruk Maciej, Jankowska Julia, Piórkowski Hubert, Nikitiuk Paweł,
Adrian Zawadzki
Lachowski Szymon, Szatyłowicz Bartosz, Owierkowicz Tomasz,
Mateusz Zalewski, Bartłomiej Andrejuk, Kordian Lipski
1 RWg
Daniel Zarzecki, Mateusz Piotrowski, Tomasz Mirończuk
1 TA/TSg
Kamil Jaroszewicz, Sebastian Januszewski, Daniel Dziugiewicz
Maciej Jabłoński, Jerzy Jabłoński, Jakub Ostaszewski
Jakub Cudny, Dawid Nowakowski
Falkowska Klaudia, Łoniewski Kornel, Nikitiuk Paweł, Zalewski Mateusz
Bartłomiej Tyszkiewicz

FIZYKA

Pan
Sławomir Zieniewski

2.06.2020

14.00 – 14.45

2

13.15 – 14.00
BIOLOGIA/CHEMIA

Pani Marta
GołębiewskaSzczykowska

2.06.2020

14.00 – 14.45

37

14.45 – 15.30
PODSTAWY
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,
RYSUNEK
TECHNICZNY,

Pani
Justyna Zawalich

2.06.2020

15.00 – 15.45

19

Jakub Krukowski
Jakub Sygocki
Jakub
s Dąbrowski
Norbert
Paweł Nikitiuk
Mateusz Zalewski
Adrian Zawadzki, Szatyłowicz Bartosz, Osipiuk Damian, Kozłowski Konrad,
Agata Łukianiuk, Gabriela Kołodziej,
Adrian Turowski, Jakub Sygocki, Dawid Wiński, Radosław Maksimiuk,
Norbert Paszkowski
Kornel Łoniewski, Julia Jankowska, Mateusz Zalewski, Tomasz Gygoruk,
Szymon Lachowski, Justyna Kowalczuk, Kacper Mucha
Mateusz Dockhorn
Mateusz Rogalski
Kacper Woiński

PODSTAWY
DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ,
PRZEDSIĘBIORSTWO
SAMOCHODOWE

Daniel Zarzecki
Tomasz Górski
Wiktoria Borysowiec
Piotr Zalewski
Gabriela Kołodziej
Jakub Cudny

5.06.2020

POJAZDY
SAMOCHODOWE,
DIAGNOSTYKA
POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH

Pan Krzysztof
Pietrzykowski

PRZEDMIOTY
BUDOWLANE

Pani
Halina Szmydki

PRZEDMIOTY
BUDOWLANE

Pani
Aneta Jabłońska

PRZEDMIOTY
BUDOWLANE

Pani
Katarzyna Bukłaho

Dawid Nowakowski
Paweł Paczuski
Sebastian Pugacewicz
Jakub Ostaszewski
Mateusz Sawczyński
Szymon Lachowski
Piotr Saliński
Tomasz Górski

14.00 – 14.45

11.40 – 12.00
1.06.2020

12.00 – 12.20

31

Mateusz Sawczyński

12.30 – 12.50
1.06.2020

15.00 – 15.45

4.06.2020

14.10 – 14.30

18.06.2020

14.10 – 14.30

4.06.2020

15.00 – 15.45

18.06.2020

15.00 – 15.45

Tomasz Górski

5

Anna Wiercińska, Paweł Nikitiuk
Wojciech Kozłowski

2
Wojciech Kozłowski
Mateusz Zalewski, Paweł Nikitiuk
19
Mateusz Zalewski, Paweł Nikitiuk

Miejscowość , dnia ………………..2020 r.
…………………………………………………….
Pieczęć nagłówkowa placówki

Regulamin konsultacji dla uczniów w Zespole Szkół
nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego
w Bielsku Podlaskim
w czasie obowiązywania stanu epidemii
I.

Przygotowanie placówki do prowadzenia konsultacji w szkole
1. Ograniczenia związane z funkcjonowaniem szkoły w stanie epidemii
1.1. Od dnia 25 maja 2020 r. Zespół Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w
Bielsku Podlaskim umożliwia prowadzenie na terenie szkoły konsultacji dla maturzystów.
1.2. Od dnia 1 czerwca 2020 r. Zespół Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w
Bielsku Podlaskim umożliwia prowadzenie na terenie szkoły konsultacji dla wszystkich uczniów
szkoły podstawowej.
1.3. Warunkiem przyjęcia ucznia na konsultacje do szkoły jest akceptacja przez rodziców /
opiekunów prawnych ucznia, a w przypadku ucznia pełnoletniego jego akceptacja szczególnych
warunków sanitarno-epidemiologicznych panujących na terenie szkoły. Chęć uczestnictwa w
konsultacjach uczeń / rodzic / opiekun prawny zgłasza nauczycielowi prowadzącemu za
pomocą poczty elektronicznej. Uczeń zgłasza się na konsultacje z deklaracją uczestnictwa,
która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
1.4. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby
zakaźnej.
1.5. Uczeń nie może przyjść na konsultacje, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub
izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach
domowych.
2. Wejście do budynku
2.1. Na drzwiach wejściowych do budynku zamieszcza się istotne informacje związane z bieżącym
sposobem funkcjonowania placówki, w szczególności informacje o przyjętych zasadach
sanitarno-epidemiologicznych.
2.2. Szkoła, bezpośrednio przy wejściu zapewnia pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk wraz
z wyeksponowaną instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk.
2.3. Wszystkie osoby zobowiązane są do każdorazowej dezynfekcji rąk w przypadku wejścia na
teren budynku.
2.4. Do budynku szkoły mają prawo wstępu wyłącznie:
a) Personel szkoły,
b) Uczniowie,

c) Rodzice / opiekunowie prawni ucznia z niepełnosprawnością,
d) Służby sanitarne, epidemiologiczne i wyspecjalizowany personel sprzątający,
e) Inne osoby po uzyskaniu indywidualnej zgody Dyrektora placówki.
2.5. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z uczniem wyłącznie do przestrzeni wspólnej
z zachowaniem zasady odstępu 2 metrów przy stosowaniu środków ochrony bezpośredniej
w postaci osłon ust i nosa oraz rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk.
2.6. Uczeń ze zwiększoną temperaturą jest izolowany od innych uczniów w pomieszczeniu
epidemiologicznym, gdzie przebywa do czasu przyjazdu rodzica/opiekuna.
3. Przygotowanie pomieszczeń
3.1. Z sal lekcyjnych, w których przebywają uczniowie usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie
można skutecznie dezynfekować, np. dywany, firanki etc.
3.2. W każdej z sal zapewnia się środki do dezynfekcji rąk i przedmiotów wykorzystywanych do
prowadzenia zajęć wraz z instrukcjami poprawnej ich dezynfekcji.
3.3. W salach zapewnia się możliwości skutecznego ich wietrzenia.
3.4. Korzystanie z szafek w szatni przez uczniów odbywa się z zachowaniem zasady odstępu 2
metrów przy stosowaniu środków ochrony bezpośredniej w postaci osłon ust i nosa oraz
rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk.
3.5. Pomieszczenia sanitarne zostają wyposażone w środki do dezynfekcji rąk wraz
z wyeksponowanymi instrukcjami poprawnej dezynfekcji.
3.6. Pomieszczenia socjalne takie jak szatnie personelu i inne wyposaża się w środki do dezynfekcji
rąk wraz z wyeksponowanymi instrukcjami poprawnej dezynfekcji.
3.7. Spośród pomieszczeń na terenie szkoły zostaje wydzielone pomieszczenie epidemiologiczne
wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można
odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. Pomieszczenie zostaje
wyraźnie i jednoznacznie oznakowane. Pomieszczenie nie może być wykorzystywane do
żadnych innych celów. O lokalizacji i przeznaczeniu pomieszczenia informuje się personel
placówki.
4. Zapewnienie higieny i dezynfekcja
4.1. Personel sprzątający jest odpowiedzialny za wykonywanie czynności sprzątających ze
szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych,
dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów,
poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów.
4.2. Personel dydaktyczny jest odpowiedzialny za utrzymywanie czystości i dezynfekowanie sal
zajęć ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników
światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.
4.3. Toalety są na bieżąco dezynfekowane.
4.4. Czynności sprzątające wykonywane są co najmniej 2 razy w ciągu każdego dnia pracy.
4.5. Wykonanie czynności sprzątających jest odnotowywane w Ewidencji czynności porządkowych
stanowiących Załącznik nr 3.

II.

Szczególne zasady wobec personelu oraz rodziców i uczniów
1. Personel szkoły
1.1. Zobowiązuje się personel dydaktyczny do:
a) Nauczyciele powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni
szkoły, wynoszący min. 1,5 m;

b) Informowania uczniów i ich rodziców o ograniczeniach i szczególnych zasadach
funkcjonowania szkoły w czasie obowiązywania stanu epidemii;
c) Wietrzenia sal, w których są organizowane zajęcia, co najmniej raz na godzinę;
d) Zwracania uwagi na częste dezynfekowanie lub mycie rąk przez uczniów za pomocą wody
i mydła, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po korzystaniu z toalety;
e) Unikania organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu;
f) Informowania dyrekcji placówki o występowaniu wszelkich objawów chorobowych wśród
uczniów i personelu;
g) W przypadku zaobserwowania u siebie objawów chorobowych pracownik jest
zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie pracodawcę.
1.2. Zobowiązuje się personel administracyjny i sprzątający do:
a) Inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej
przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m
b) Sumiennego wykonywania czynności sprzątających w szczególności czynności dezynfekcji;
c) Monitorowania zużycia oraz ilości posiadanych środków czyszczących i dezynfekujących;
d) Informowania dyrekcji o konieczności dokonania zakupu określonych środków
czyszczących i dezynfekujących.
e) Informowania dyrekcji o występowaniu wszelkich objawów chorobowych wśród uczniów i
personelu.
f) W przypadku zaobserwowania u siebie objawów chorobowych pracownik jest
zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie pracodawcę.
2. Rodzice i uczniowie
2.1. Zobowiązuje się rodziców/opiekunów do:
a) Informowania personelu o wszelkich symptomach chorobowych ucznia;
b) Powstrzymania się od posyłania ucznia do szkoły w przypadku występowania objawów
chorobowych np. podwyższona temperatura, kaszel itp.;
c) Zaopatrzenia ucznia w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;
d) Osoba przyprowadzająca/odbierająca ucznia z niepełnosprawnością nie powinna mieć
objawów chorobowych;
e) Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie
wolno posyłać ucznia do szkoły.
2.2. Zobowiązuje się uczniów do:
a) W drodze do i ze szkoły zachowania dystansu społecznego oraz korzystania z osłony na
usta i nos;
b) Zapoznania się z opracowanym przez szkołę harmonogramem i regulaminem konsultacji;
c) Przybycie na konsultacje z podpisanym oświadczeniem o stanie zdrowia w przypadku
uczniów pełnoletnich, w przypadku uczniów niepełnoletnich z oświadczeniem podpisanym
przez rodziców / opiekunów prawnych ucznia. Oświadczenie należy pobrać ze strony
internetowej szkoły, stanowi ono załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu
d) W przypadku umówionych wcześniej konsultacji indywidualnych, jeśli uczeń nie może w
nich uczestniczyć jest zobowiązany do poinformowania nauczyciela o nieobecności;
e) Zabierania do szkoły własnych zestawów podręczników i przyborów. W szkole nie ma
możliwości pożyczenia ich od innych uczniów;
f) Każdorazowego dezynfekowania lub mycia rąk bezpośrednio po wejściu do budynku;
g) Korzystania z szatni według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły;

h) Na terenie szkoły, do częstego mycia rąk wodą z mydłem i niepodawania ręki na powitanie,
zachowania dystansu, a także unikania dotykania oczu, nosa i ust;
i) Zapoznania się i przestrzegania szczegółowych zasad wypożyczania książek z biblioteki
szkolnej.

III.

Szczególne zasady organizacji zadań oświatowych i opiekuńczych
1. Konsultacje są przeprowadzane zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji, Ministra Zdrowia oraz
Głównego Inspektora Sanitarnego
1.1. Szkoła ustanawia harmonogram konsultacji i zamieszcza go na stronie internetowej placówki,
możliwe jest również bezpośrednie poinformowanie ucznia przez nauczyciela za
pośrednictwem poczty elektronicznej;
1.2. W przypadku aktualizacji harmonogramu, wszelkie zmiany są zamieszczane na stronie
internetowej placówki lub przekazywane uczniom w inny przyjęty w szkole sposób –
poinformowanie uczniów przez nauczyciela za pośrednictwem poczty elektronicznej;
1.3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na
stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się
przyborami szkolnymi między sobą.
1.4. W salach lekcyjnych odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5 m (1
uczeń – 1 ławka szkolna).
1.5. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu
prowadzącego można zwiększyć liczbę uczniów - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby
uczniów w grupie uwzględnia się także rodzaj niepełnosprawności uczniów.
1.6. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m 2 na jednego
ucznia i każdego nauczyciela. Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/pomieszczeń
pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych,
higienicznosanitarnych np. łazienek, ustępów).
1.7. Z sal, w których przebywają grupy uczniów zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie
można skutecznie uprać i zdezynfekować.
1.8. Zabrania się organizowania zajęć poza terenem placówki.

IV.

Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia koronowirusem

1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów sugerujących
zakażenie koronawirusem pracownik ten jest niezwłocznie odsuwany od pracy.
2. Jeżeli w trakcie godzin pracy u pracownika lub podopiecznego wystąpią objawy chorobowe
powinien on oczekiwać na transport w pomieszczeniu epidemiologicznym, w którym jest możliwe
czasowe odizolowanie go od innych osób. Osoba niesamodzielna powinna mieć na ten czas
zapewnioną stałą opiekę. Na czas oczekiwania na transport osobie tej zapewnia się jednorazową
maseczkę i rękawiczki.
3. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup uczniów.
4. Dyrekcja powiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną
i postępuje ściśle z wydanymi instrukcjami i poleceniami.
5. Obszar, w którym przebywał pracownik poddaje się gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji.
6. Sporządza się listę osób przebywających w tym samym czasie w budynku, w którym przebywała
osoba podejrzana o zakażenie.
7. Dyrekcja zamieszcza w widocznym, ogólnodostępnym miejscu numery potrzebnych telefonów,
w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.

8. W przypadku wątpliwości co do zasad należytego postępowania należy zwrócić się w celu
uzyskania porady lub konsultacji do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

V.

Komunikacja i informowanie

1. Dyrekcja szkoły podejmuje działania zapewniające rodzicom możliwość konsultacji
z nauczycielami prowadzącymi zajęcia.
2. Dyrekcja publikuje i aktualizuje na stronie internetowej placówki informacje związane ze
sposobem organizacji szkoły w czasie obowiązywania stanu epidemii.
3. Dyrekcja placówki na bieżąco informuje organ prowadzący o sposobie i warunkach sprawowanej
opieki, w szczególności o zagrożeniach i związanych z nią ryzykach.

VI.

Przepisy końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje do dnia jego uchylenia
lub zniesienia obowiązywania stanu epidemii.
2. Jakakolwiek zmiana w jego treści wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Z regulaminem zobowiązani są zapoznać się wszyscy pracownicy placówki.

………………………………………………………………..
Podpis Dyrektora

Załącznik nr 1 – dotyczy ucznia niepełnoletniego

Deklaracja
dotycząca uczestnictwa dziecka w konsultacjach dla uczniów
Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego
w Bielsku Podlaskim
Po zapoznaniu się z Regulaminem konsultacji dla uczniów w szkole w czasie obowiązywania
stanu epidemii oraz wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego
oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej
wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:
……………………………………………………………………..
(imię i nazwisko ucznia)

………………………………………….
(klasa)

w konsultacjach z nauczycielami
od 01.06.2020 r.

Oświadczamy, że znamy zagrożenia związane z przebywaniem dzieci i dorosłych w większych
skupiskach w okresie pandemii.
Informujemy, że jesteśmy w pełni świadomi zwiększonego reżimu sanitarnego i wymagań
organizacyjnych.
Zobowiązujemy się do przestrzegania wszystkich zaleceń dyrekcji oraz pracowników
pedagogicznych i niepedagogicznych.
Podpisy rodziców:
……………………………………………………………………………
(matka/ opiekunka prawna)

………………………………………………………………………………
(ojciec/opiekun prawny)

Załącznik nr 1 – dotyczy ucznia pełnoletniego

Deklaracja
dotycząca uczestnictwa w konsultacjach dla uczniów
Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego
w Bielsku Podlaskim
Po zapoznaniu się z Regulaminem konsultacji dla uczniów w szkole w czasie obowiązywania
stanu epidemii oraz wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego
oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej
wyrażam zgodę na udział w konsultacjach z nauczycielami
od 01.06.2020 r.
Oświadczam, że znam zagrożenia związane z przebywaniem dzieci i dorosłych w większych
skupiskach w okresie pandemii.
Informuję, że jestem w pełni świadomi zwiększonego reżimu sanitarnego i wymagań
organizacyjnych.
Zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich zaleceń dyrekcji oraz pracowników
pedagogicznych i niepedagogicznych.

……………………………………………………………………..
(imię i nazwisko ucznia)

……………………………………………………………………….
(klasa)

Załącznik nr 2

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Czy w ciągu ostatnich 2 tygodni Państwa dziecko/podopieczny przebywał za granicą?
Czy ktoś z Państwa domowników w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywał za granicą?
Czy Państwa dziecko/podopieczny lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty
nadzorem epidemiologicznym (kwarantanna)?
Czy obecnie występują u Państwa dziecka/podopiecznego objawy infekcji? (gorączka, kaszel,
katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)?
Czy obecnie lub w ostatnich dwóch tygodniach występują, występowały w/w objawy u kogoś z
domowników?
Czy wyrażają Państwo zgodę na wykonanie pomiaru temperatury u Państwa
dziecka/podopiecznego przez personel szkolny?
*właściwe podkreślić

TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*

……………………………………………………………….
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczenie ucznia pełnoletniego
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Czy w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywałeś za granicą?
Czy ktoś z Twoich domowników w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywał za granicą?
Czy Ty lub ktoś z Twoich domowników jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym
(kwarantanna)?
Czy obecnie występują u Ciebie objawy infekcji? (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle
mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)?
Czy obecnie lub w ostatnich dwóch tygodniach występują, występowały w/w objawy u kogoś z
Twoich domowników?
Czy wyrażasz zgodę na wykonanie u Ciebie pomiaru temperatury przez personel szkolny?
*właściwe podkreślić

TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*

……………………………………………………………….
Podpis ucznia

Załacznik nr 3

Harmonogram sprzątania (dezynfekcji)
Nazwa pomieszczenia:
LP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Data

Godzina (2x w ciągu dnia)

Podpis osoby wykonującej

