Konsultacje maturzystów ZSR od 25.05.2020

Lp.

NAUCZYCIEL

DATA

GODZINA

SALA

1.

E. Dawidziuk

27.05.2020

10:00 – 11:00

46
35
38
33

2.

K. Sieńko

25.05.2020

9:00 – 10:00
10:10 – 11:10
11:20 – 12:20

3.

M. Grabowska

27.05.2020

8:30 – 10:00

47

4.

M. Kozłowska

25.05.2020
28.05.2020

11:00 – 12:30
11:00 – 12:30

34
34

5.

P. Ostrowski

27.05.2020
03.06.2020

9:00 – 10:30
9:00 – 10:30

32
32

6.

B. Ptaszyńska

27.05.2020

9:00 – 10:30

33

7.

B. Kamieńska

26.05.2020
26.05.2020

9:15 – 10:45
11:45 – 13:15

38
38

8.

E. Krotke

25.05.2020

10:30 – 11:30

44

9.

A. Lichograj

26.05.2020
27.05.2020
02.06.2020
03.06.2020

9:00 – 10:00
8:30 – 12:00
9:00 – 10:30
8:30 – 12:00

39

10.

J. Olszewski

25.05.2020
29.05.2020

10:00 – 11:30

32

11.

A. Pawluczuk

26.05.2020
02.06.2020

9:00 – 11:00

4

12.

Biblioteka

poniedziałek - piątek

9:00 – 14:00

Biblioteka

13.

Pedagog

wtorek - środa czwartek

11:00 – 13:00

Gabinet
pedagoga

Procedury bezpieczeostwa na czas konsultacji uczniów z nauczycielami
w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku
na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół.

Wytyczne dla uczniów:
1. Nie umawiaj się i nie przychodź na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu
przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy muszą
pozostad w domu oraz stosowad się do zaleceo służb sanitarnych i lekarza.
2. Zapoznaj się z harmonogramem konsultacji i przestrzegaj terminu i godziny spotkania
z nauczycielem.
3. Przychodź maksymalnie 10 min przed godziną rozpoczęcia konsultacji, zaś po
zakooczeniu zajęd udaj się bezpośrednio do domu.
4. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans
społeczny.
5. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz
przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj
ręce.
6. Na terenie szkoły przebywaj w maseczce lub w przyłbicy. Zaleca się rękawiczki
jednorazowe.
7. Pod opieką nauczyciela kieruj się bezpośrednio do wyznaczonej sali, w której
odbywad się będą konsultacje. Jeżeli zamierzasz skorzystad z szatni, to zapoznaj się z
zasadami korzystania z szatni ustalonymi przez dyrektora szkoły.
8. W sali zajmij miejsce wskazane przez nauczyciela zapewniające 1,5 metrowy odstęp
w każdym kierunku.
9. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w
toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
10. Zabierz do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz
mógł ich pożyczad od innych uczniów.
11. Pamiętaj o dezynfekcji rąk przed skorzystaniem z materiału, sprzętu lub urządzenia,
którego używają inne osoby (np. marker, klawiatura, kreda).
12. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj
ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
13. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
14. Jeżeli planujesz skorzystad z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze
szczegółowymi zasadami wypożyczania i zwrotu książek w czasie czasowego
ograniczenia funkcjonowania szkół.

Procedury bezpieczeostwa na czas konsultacji uczniów z nauczycielami
w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku
na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół.
Wytyczne dla nauczycieli:
1. Nie umawiaj się i nie przychodź na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu
przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy muszą
pozostad w domu oraz stosowad się do zaleceo służb sanitarnych i lekarza.
2. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans
społeczny.
3. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz
przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj
ręce.
4. Na terenie szkoły bezwzględnie stosuj zasady bezpieczeostwa i higieny (zachowanie
społecznego dystansu, zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk. Zalecane rękawiczki
jednorazowe).
5. Ustalając termin i czas realizacji konsultacji unikaj organizowania większych skupisk
uczniów w jednym pomieszczeniu uwzględniając odległości pomiędzy stanowiskami
nauki min. 1,5 m (1 uczeo – 1 stolik).
6. W miarę możliwości konsultacje dla tej samej grupy uczniów organizuj za każdym
razem w tej samej sali lekcyjnej.
7. Jeżeli w jednym dniu organizujesz konsultacje dla różnych grup uczniów, zaplanuj
minimum godzinną przerwę między zajęciami w celu wywietrzenia i dezynfekcji sali
lub przeprowadź zajęcia dla kolejnej grupy uczniów w innej sali wyznaczonej przez
dyrektora szkoły.
8. Oczekuj na uczniów umówionych na konsultacje przy portierni szkoły i stosując
zasady bezpieczeostwa zaprowadź ich do sali, w której będą się odbywały
konsultacje.
9. Wyjaśnij uczniom, jakie zasady bezpieczeostwa obecnie obowiązują w szkole i
dlaczego zostały wprowadzone.
10. Zwracaj uwagę, aby uczniowie stosowali obowiązujące zasady bezpieczeostwa
(zachowanie społecznego dystansu, zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk,
również przed skorzystaniem z materiału, sprzętu lub urządzenia, którego używają
inne osoby, np. marker, klawiatura, kreda).
11. W miarę możliwości dopilnuj, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów
i podręczników.
12. Wietrz salę, w której organizujesz konsultacje, co najmniej raz na godzinę.
13. Po zakooczeniu zajęd przypomnij o zasadach bezpiecznego korzystania z szatni,
biblioteki szkolnej i opuszczenia budynku szkoły.

Zasady korzystania z szatni:
W trosce o bezpieczeostwo swoje i innych na terenie szkoły, korzystając z szatni należy
przestrzegad ogólnie przyjętych zasad bezpieczeostwa (odpowiedni dystans społeczny,
osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk) oraz zastosowad się do następujących reguł:
1. Chcąc skorzystad z szatni udaj się tam bezpośrednio po przyjściu do szkoły oraz po
zakooczeniu konsultacji.
2. Rzeczy, które chcesz pozostawid włóż do foliowej torby znajdującej się na stoliku i
umieśd we wskazanym przez pracownika szkoły pomieszczeniu szatni.
3. Chcąc zabrad pozostawione rzeczy w szatni, zgłoś ten fakt pracownikowi szatni i
stosując zasady bezpieczeostwa samodzielnie odbierz swoje rzeczy z miejsca,
gdzie je zostawiłeś.
4. Nie przebywaj w szatni dłużej niż to jest konieczne do pozostawienia lub
odebrania swoich rzeczy.

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej:
W trosce o bezpieczeostwo swoje i użytkowników biblioteki należy przestrzegad ogólnie
przyjętych zasad bezpieczeostwa (odpowiedni dystans społeczny, osłona ust i nosa,
dezynfekcja rąk) oraz zastosowad się do następujących reguł:
1. W bibliotece może przebywad jednocześnie 2 uczniów z zachowaniem bezpiecznej
odległości.
2. Książki zwracane należy położyd na wyznaczonym stoliku.
3. Niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników.
Zamówione przez czytelnika książki podaje wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.
4. Pozostałe czynności zostaną wskazane przez nauczyciela bibliotekarza.

