Informacja o prowadzeniu konsultacji od 01.06.2020 r.
Zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od poniedziałku,
1 czerwca br. uczniowie i słuchacze będą mieli możliwość korzystania z dobrowolnych
konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.
Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych, z uwzględnieniem
procedur opracowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 oraz wytycznych dla szkół Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia
i Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Celem konsultacji jest:
•
•
•
•

pomoc uczniom/słuchaczom mającym trudności w opanowaniu wiadomości
i umiejętności z danego przedmiotu,
pomoc uczniom/słuchaczom, którzy z powodu usprawiedliwionej nieobecności
na zajęciach dydaktycznych muszą samodzielnie opanować treści programowe,
umożliwienie zaliczenia w dodatkowym terminie obowiązkowych form sprawdzenia
wiedzy i umiejętności,
umożliwienie poprawy oceny (w szczególności dla uczniów zagrożonych oceną
niedostateczną).

Poniżej przedstawiona jest: Procedura przeprowadzania konsultacji z

uczniami/słuchaczami w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu
CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W SIERADZU
Procedura przeprowadzania konsultacji z uczniami/słuchaczami
1) Uczeń może uczestniczyć tylko w konsultacjach umówionych z nauczycielem i przychodzi do
CEZ najwcześniej na 10 minut przed rozpoczęciem konsultacji.
2) Chęć uczestnictwa w konsultacji uczeń zgłasza na portierni CEZ (przy wejściu)
3) Konsultacje odbywają się w godzinach ustalonych z nauczycielem.
4) Niepełnoletni uczeń musi posiadać zgodę rodzica/prawnego opiekuna na udział
w konsultacjach oraz zgodę na bezdotykowy pomiar temperatury . Uczeń pełnoletni może
sam złożyć pisemną zgodę.
(Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki w konsultacjach w Centrum Edukacji
Zawodowej w Sieradzu oraz na bezdotykowy pomiar temperatury,
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego).

5) W konsultacjach może wziąć udział uczeń oraz nauczyciel, który jest zdrowy, posiada środki
ochrony osobistej (maseczkę lub przyłbicę, rękawiczki).
6) W konsultacjach może wziąć udział uczeń oraz nauczyciel, który nie przebywa na

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych i nie miał kontaktu z żadną osobą
zarażoną COVID-19, lub będącą na kwarantannie, lub w izolacji w warunkach domowych.
7) Przed wejściem do CEZ uczeń oraz nauczyciel muszą zdezynfekować ręce.
8) Uczniowie po wejściu na teren CEZ czekają na nauczyciela zachowując odstęp 2 m oraz mają
zakryte usta i nos.
9) Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej placówki, z wyjątkiem sal i pracowni po
zajęciu miejsca przy ławce.
10) Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, pracowni.
11) Uczeń po zajęciu miejsca w sali, pracowni ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, wtedy
gdy:
a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
b) wychodzi do toalety.
c) realizuje zadanie zawodowe na stanowisku.
12) Nauczyciel w trakcie konsultacji powinien mieć założone rękawice ochronne i może mieć
odkryte usta i nos tylko wtedy, gdy nie ma bezpośredniego kontaktu z uczniem.
13) Osoby, które nie mogą korzystać z maseczki muszą nosić przyłbicę.
14) Uczeń po terenie CEZ porusza się tylko w towarzystwie nauczyciela lub innej osoby
wyznaczonej z zachowaniem reżimu sanitarnego po drogach wyznaczonych.
15) Nauczyciel przebywa jedynie w wyznaczonej sali oraz musi przyprowadzać i odprowadzać
uczniów do bramy wejściowej.
16) Nauczyciel porusza się po terenie CEZ w sytuacji bezwzględnej potrzeby i tylko wyznaczonymi
drogami.
17) Uczeń nie może pożyczać przyborów szkolnych oraz książek i zeszytów od innego ucznia.
18) W sali lekcyjnej jeden uczeń siedzi przy jednej ławce. Z zachowaniem 1,5m odstępu.
19) Ławki i krzesła po konsultacji muszą być dezynfekowane.
20) Należy korzystać tylko z wyznaczonych sal lekcyjnych, a grupa przebywająca w sali nie może
być większa niż zalecają to przepisy sanitarne.
21) W trakcie konsultacji szatnia jest zamknięta.
22) Uczeń po zakończeniu konsultacji w towarzystwie nauczyciela zgłasza się na portiernię i
opuszcza teren CEZ.
23) Uczeń nie przebywa na terenie CEZ po zakończeniu konsultacji
24) Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren CEZ, z wyjątkiem sytuacji, kiedy
zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
25) Podczas konsultacji na terenie CEZ nie można spożywać posiłków oraz pić napoi.
26) Sale lekcyjne i pracownie należy wietrzyć minimum raz na godzinę.
27) Jeżeli nauczyciel stwierdzi, że stan zdrowia ucznia pogorszył się (wykazuje objawy
chorobowe) należy go odizolować od pozostałych osób oraz niezwłocznie poinformować
rodziców/prawnych opiekunów ucznia w celu pilnego odebrania go z CEZ oraz dyrektora lub
wicedyrektora CEZ, a w razie pogarszania się stanu zdrowia ucznia – także pogotowie
ratunkowe.
28) W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego,
uczeń pełnoletni powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu
i skorzystać z teleporady medycznej.
29) Jeżeli nauczyciel stwierdzi u siebie pogorszenie stanu zdrowia to niezwłocznie musi przerwać

konsultacje i powiadomić o tym fakcie dyrektora lub wicedyrektora CEZ. Uczniowie pozostają
w sali, pracowni dopóki nie zostaną wyprowadzeni przez dyrektora lub wicedyrektora.
30) Obszar, w którym poruszał się zainfekowany uczeń lub nauczyciel, należy poddać
gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty). Należy stosować się do zaleceń
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć
dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
31) Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach
CEZ, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się do
wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną.
32) W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania zawsze należy zwrócić się do
właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania
porady.
33) Najważniejsze telefony:
a) pogotowie ratunkowe – 999 lub 112,
b) infolinia NFZ w sprawie koronowirusa – 800-190-590
c) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sieradzu - (43) 822-36-85
d) centrala szpitala jednoimiennego w Zgierzu - (42) 714-45-00
e) sekretariat CEZ - (43) 822 40 24
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