
Regulamin pracy w Technikum Akademickim w Legnicy podczas konsultacji  
od 1 czerwca 2020. 

 Nauczyciele przygotowują w porozumieniu z uczniami oraz ich opiekunami harmonogram 
konsultacji indywidualnych i zbiorowych. 
 

 Uczniowie wchodzą do szkoły sugerując się oznaczeniami opisanymi strzałkami  
z literą A, natomiast wychodzą sugerując się strzałkami z literą B (ustalone korytarze 
poruszania się po szkole). 
 

 Uczniowie przebywają na terenie szkoły we własnych maseczkach i rękawiczkach 
ochronnych ora korzystają z zapewnionych przez szkołę płynów do dezynfekcji rąk. 
 

 Uczniowie przebywają w szkole jedynie w wyznaczonych salach.  
 

 Uczniowie korzystają tylko i wyłącznie ze swoich podręczników i materiałów biurowych, 
które wraz z odzieżą wierzchnią mogą pozostawić  
w swojej indywidualnej szafce uczniowskiej.  

 
 Przed rozpoczęciem konsultacji nauczyciel wyjaśnia uczniom, jakie zasady 

bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone. W 
szczególności przypomina o konieczności stosowania maseczek lub przyłbic 
ochronnych, dezynfekcji rąk oraz używania rękawiczek ochronnych.  

 
 Nauczyciel organizuje konsultacje indywidualne oraz grupowe z uwzględnieniem 

odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik) (4 m2 na osobę, 2 
m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali 
podczas konsultacji). 

 
 W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą 

organu prowadzącego można zwiększyć liczbę uczniów – nie więcej niż  
o 2. 

 
 Konsultacje w miarę możliwości organizuje się tak aby dla jednej grupy prowadzone one 

były w jednej sali przez cały okres konsultacji.  
 
 Podczas konsultacji uczniowie nie pożyczają sobie przyborów i podręczników. 
 
 Podczas konsultacji sala, w której organizowane są konsultacje jest wietrzona, co 

najmniej raz na godzinę. 
 
 Uczniowie i nauczyciele są zobowiązani do częstego i regularnego mycia rąk. 

 
 Uczeń w szczególności ma zakaz umawiania się na konsultacje z nauczycielem, jeśli 

stwierdza u siebie oznaki choroby.  
 
 Uczeń nie umawia się na konsultacje, jeżeli w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie 

lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń 
służb sanitarnych i lekarza. 

 

 W przypadku podejrzenia zakażenia ucznia odizolowuje się go od reszty grupy  
i informuje natychmiast o zaistniałej sytuacji Dyrektora Szkoły. 


