
Organizacja konsultacji stacjonarnych  i pracy biblioteki szkolnej w okresie nauczania zdalnego 

dla uczniów XVIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie (1-12.06.2020 r.) oraz wewnętrzne 

procedury bezpieczeństwa 

 

I. Harmonogram konsultacji , miejsce konsultacji i zasady bezpieczeństwa  

1. Konsultacje odbywają się wg ustalonego harmonogramu w godzinach od 14:00 do 16:00 

2. Biblioteka szkolna otwarta będzie dla uczniów w dniach 1-5.06. w godzinach od 12:00 do 16:00 

3. W  każdej sali jednorazowo może przebywać maksymalnie 12 uczniów. W przypadku większej 

liczby chętnych, uczniowie oczekują na wejście do sali na korytarzu szkolnym, zachowując niezbędny 

dystans społeczny – 2m. Drzwi do sal pozostają otwarte – uczniowie nie dotykają klamek.    

3.1 Uczniowie biorący udział w konsultacjach zajmują co drugą ławkę, tak by zachować niezbędny 

odstęp miedzy stolikami -1.5 m 

3.2  Uczniowie korzystają z własnych materiałów dydaktyczno-biurowych  takich jak : podręczniki, 

zeszyty/kartki, długopisy, itp. Nie pożyczają w/w materiałów od nauczyciela lub innych uczniów. 

3.3 Uczniowie, którzy zakończyli swój udział w konsultacjach nie gromadzą się na korytarzu 

szkolnym  ani na boisku, tylko niezwłocznie opuszczają teren szkoły.  

3.4 Nauczyciel   w czasie przerwy pomiędzy grupami ma obowiązek wywietrzenia klasy.  

4. Uczniowie zgłaszają chęć udziału w konsultacjach do właściwego dla danego przedmiotu 

nauczyciela najpóźniej na jeden dzień przed terminem odbywania się konsultacji do godziny 13:00 

(wysyłając mu wiadomość na platformie Teams lub w inny ustalony przez nauczyciela sposób). Jeśli 

liczba chętnych u jednego nauczyciela przekroczy 12 osób, wówczas nauczyciel przygotowuje i 

podaje do publicznej wiadomości- informacja na kanale ogólnym LO18 na platformie Teams - 

szczegółowy harmonogram na dany dzień, wskazujący przy nazwisku ucznia dokładną godzinę 

zgłoszenia się .  

5.  W konsultacjach nie mogą uczestniczyć uczniowie chorzy oraz  Ci , w których  domu przebywa 

ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Ci uczniowie muszą pozostać w domu i stosować się do zaleceń 

służb sanitarnych i lekarza. 

6. Uczniowie wchodzą  do szkoły i wychodzą z niej pojedynczo, zachowując dystans społeczny. 

Uczniowie przy wejściu do szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce. Uczniowie uczestniczący w 

konsultacjach odbywających się w salach o numerach 112-116 oraz 209-216 korzystają z lewej  klatki 

schodowej , a uczestniczący w konsultacji w salach o numerach od 117-123 i 217-222 korzystają z  

prawej klatki schodowej ( ‘przy bibliotece”). Uczniowie i nauczyciele przebywający na terenie szkoły 

zobowiązani są do noszenia maseczek lub przyłbic ochronnych (maseczki można zdjąć tylko po 



zajęciu miejsca w ławce lub przy biurku przy zachowaniu odpowiedniego dystansu do pozostałych 

osób znajdujących się w sali). 

7. Każda sala a w szczególności ławki i krzesła będą dezynfekowane każdego dnia po 

zakończonych konsultacjach. 

8. Rodzice mogą wejść na teren szkoły kierując się wyłącznie do sekretariatu szkolnego po 

wcześniejszym umówieniu się. 

9. W dniach 8 – 12 czerwca szkoła będzie zamknięta dla uczniów klas pierwszych i drugich.  

 

 

 

 

II. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem 

 

1. Pracownicy szkoły , zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją 

sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić 

pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem . 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, powiadomić 

właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji   

i poleceń. Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu 

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  

3. W przypadku wystąpienia u ucznia, nauczyciela lub innej osoby  biorącej bezpośredni udział w 

zajęciach  w danej sali lekcyjnej niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, 

należy niezwłocznie przerwać zajęcia  oraz  odizolować osobę  przejawiającą j objawy choroby 

 w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu  z zapewnieniem minimum 2 m odległości od 

innych osób  i  zastosować działania opisane w p.2. 

4. Dyrektor szkoły sporządza  listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 

szkoły, w których przebywała osoba podejrzana  o zakażenie. Zaleca się  stosowania wytycznych GIS 

odnoszących się   do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną 

 

 



Dane kontaktowe  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Szczecinie 

• Sekretariat:  
tel. 91 4 870 313, 91 4 849 351 
fax 91 4 861 141, 91 4 849 358 

• Informacja: 
+48 693 454 556 
+48 661 038 020 

• Kontakt telefoniczny dla osób z terenu miasta Szczecin (w godz. 8:00 - 19:00)    
91 487 03 13, 693 454 556, 661 038 020 

• Telefony alarmowe dostępne poza godzinami pracy oraz w dni wolne od pracy  
              668 332 486, 694 493 767 
 
 


