
PROCEDURY PRZEPROWADZNIA KONSULTACJI  

W LXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  im. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO  

W WARSZAWIE 
 

 Na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz                       

Ministra Edukacji Narodowej,  od 1 czerwca 2020 roku umożliwiamy konsultacje                              

z nauczycielami dla wszystkich uczniów LXVIII LO im. T Chałubińskiego w Warszawie. 

1. Uczniowie otrzymują możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych                                              

z nauczycielem.                                        

2. Uczeń, który umówił się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zobowiązany jest zgłosić  ten 

fakt odpowiednio wcześniej, tak aby nauczyciel mógł zaprosić w zastępstwie innego 

ucznia. 

3. Na konsultacje może przyjść wyłącznie osoba zdrowa -  uczeń i nauczyciel, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  

4. Uczeń oraz nauczyciel nie mogą przyjść na konsultacje, jeżeli przebywają  w domu z osobą 

na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sami są objęci kwarantanną 

lub izolacją w warunkach domowych. 

5. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem maseczką jedno- 

lub wielorazową,  lub przyłbicą – w szczególności  w przypadku osób, które ze względów 

zdrowotnych nie mogą zakrywać ust  i nosa maseczką.    

6. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły od momentu wejścia do budynku 

do  chwili jego opuszczenia. Tylko w czasie zajęć w sali lekcyjnej uczeń i nauczyciel mogą 

zdjąć osłonę, zachowując jednocześnie bezpieczną odległość – minimum 2 m. 

7. Wszyscy uczniowie i nauczyciele uczestniczący w konsultacjach wchodząc do szkoły muszą 

obowiązkowo (zgodnie z instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk) zdezynfekować  dłonie 

płynem do dezynfekcji rąk, który znajduje przy wejściu do budynku. 

8. Po wejściu do budynku szkoły uczniowie zostawiają wierzchnie okrycia w szatni oraz 

koniecznie zmieniają obuwie. 

9. Konsultacje odbywają się tylko w salach wskazanych w harmonogramie zajęć. W sali może 

przebywać w tym samym czasie maksymalnie 10 uczniów i nauczyciel. 

10. Wchodząc do sali, w której będą odbywały się konsultacje, zarówno uczniowie jak                                  

i nauczyciele obligatoryjnie muszą zdezynfekować  dłonie płynem do dezynfekcji rąk, który 

znajduje się przy wejściu do sali (każdorazowo). 

11. Po zdezynfekowaniu rąk, uczniowie zajmują miejsca przy ławkach, które są tak ustawione 

aby pomiędzy uczniami zachowany był co najmniej 2-metrowy odstęp w każdym 

kierunku. Uczeń oraz nauczyciel podczas konsultacji nie opuszczają swojego miejsca. 

12. W trakcie konsultacji  każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, 

cyrkla, kalkulatora itd. oraz zeszytu i podręcznika. Uczniowie nie mogą pożyczać 

przyborów od innych uczniów biorących udział w konsultacjach. Szkoła nie zapewnia 

przyborów i podręczników. 

13. Po zakończeniu konsultacji uczniowie opuszczają salę oraz budynek i teren szkoły 

pojedynczo z zachowaniem bezpiecznej, co najmniej 2-metrowej odległości od innych 

osób. 

 


