Środa Wielkopolska, dnia 9 listopada 2020 r.

ZASADY ORGANIZACJI KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KLAS VIII
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ
Od 9 listopada 2020 r. istnieje możliwość organizowania konsultacji dla uczniów klasy
ósmych.
Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania
Regulaminu funkcjonowania Szkoły
Podstawowej Nr 3 w czasie reżimu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem Covid-19
(dostępny na stronie internetowej szkoły) oraz Zasad organizacji konsultacji (umieszczonych
poniżej).
1. Uczeń, który chce skorzystać z konsultacji umawia się z nauczycielem przedmiotu.
2. Nauczyciel ustala z uczniem/uczniami (indywidualnie lub w grupie do 5 osób) termin oraz
miejsce konsultacji.
3. Nauczyciel przekazuje do sekretariatu informację o terminie i miejscu konsultacji.
4. Na konsultacje przychodzą uczniowie zgodnie z ustalonym terminem.
5. Do szkoły przychodzi wyłącznie uczeń zdrowy. Rodzic powinien poinformować nauczyciela
o ewentualnej nieobecności dziecka przez e-dziennik.
6. Do szkoły uczniowie wchodzą tylko i wyłącznie wejściem głównym od ulicy
20 Października.
7. Na konsultacje uczniowie przychodzą na wyznaczoną godzinę, czekając na wejście
do budynku, zachowują odstęp co najmniej 2 metrów między osobami.
8. Wejście do szkoły uczniów i przebywanie ich w budynku będzie możliwe z zachowaniem
wszelkich środków ostrożności:
- uczeń posiada osłonę na usta i nos
- przy wejściu uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce, a w przypadku przeciwskazań
zdrowotnych do stosowania takich środków uczeń natychmiast myje ręce
- przy wejściu, w razie potrzeby, może być dokonany pomiar temperatury ciała ucznia.
Jeśli temperatura przekroczy 37,5 stopnia, uczeń zostaje odesłany do domu.
9. Przy wejściu uczeń podaje pracownikowi obsługi swoje dane osobowe (imię, nazwisko,
klasę), cel wejścia oraz numer telefonu do rodzica zapewniający skuteczny i bezzwłoczny
kontakt.
10. Uczeń udaje się do wyznaczonej sali, unikając skupisk uczniów i zachowując bezpieczny
dystans na korytarzu.
11. Każdy uczeń zajmuje w sali osobny stolik i zachowuje dystans pomiędzy osobami.
12. W czasie konsultacji zarówno nauczyciele, jak i uczniowie stosują osłonę ust i nosa.
13. Na konsultacje uczeń przynosi ze sobą własne podręczniki, zeszyty i przybory (w szkole nie
będzie możliwości pożyczania od innych uczniów).
14. Uczeń bezwzględnie zachowuje zasady higieny: nie podaje rąk na powitanie, nie dotyka
twarzy, zasłania twarz podczas kichania czy kasłania, zachowuje dystans.
15. Po konsultacjach uczeń niezwłocznie opuszcza szkołę wyjściem głównym od ulicy
20 Października, zachowując bezpieczny dystans. W przypadku posiadania rękawiczek
wyrzuca je do opisanego kosza. Fakt wyjścia zgłasza pracownikowi szkoły, w celu
odnotowania na liście.
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