
 

Zasady korzystania z konsultacji i biblioteki szkolnej w ZS nr 10  

przez maturzystów na czas pandemii 

 

 

I. Zasady organizacji konsultacji 

1. Absolwent ma prawo do konsultacji z nauczycielem, jeśli wyraża takie życzenie. 

2. Z absolwentem kontaktuje się telefonicznie wychowawca klasy, który zbiera informacje na 

temat zapotrzebowania maturzysty w zakresie konsultacji przedmiotowych. 

3. Zebrane informacje każdy wychowawca przekazuje do sekretariatu szkoły. 

4. Absolwent kontaktuje się telefonicznie z sekretariatem szkoły, który umawia ucznia na 

konsultacje. 

5. Sekretariat prowadzi ewidencję absolwentów obecnych w szkole w konkretnym dniu. 

 

II. Zasady zachowania absolwentów w czasie pobytu w szkole podczas konsultacji 

1. Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się 

do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

2. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio 

wcześniej. 

3. Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich 

pożyczać od innych osób. 

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. 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. 

7. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie. 

8. Unikaj większych skupisk osób, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, 

innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

9. Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami 

wypożyczania książek. 

 

 

 



III.  Zadania nauczyciela 

1. Wyjaśnia maturzystom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego 

zostały wprowadzone. 

2. Organizuje konsultacje indywidualne oraz grupowe z uwzględnieniem odległości pomiędzy 

stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik). 

3. W miarę możliwości pilnuje, aby  maturzyści nie pożyczali sobie przyborów i podręczników. 

4. Wietrzy salę, w której organizuje konsultacje, co najmniej raz na godzinę. 

5. Zwraca uwagę, aby maturzyści często i regularnie myli ręce. 

 

IV.  Regulamin biblioteki szkolnej na czas pandemii zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN 

1. Organizacja trybu pracy zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli, którzy mają 

potrzebę korzystania z biblioteki szkolnej. 

2. Godziny otwarcia dostosowane są do potrzeb czytelników. 

3. Z biblioteki mogą korzystać czytelnicy zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. 

4. W pomieszczeniu biblioteki (poza obsługą) może przebywać jedna osoba. 

5. Czytelnik musi być w maseczce i rękawiczkach. 

6. Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (min. 1,5 m). 

7. Ogranicza się wolny dostęp do księgozbioru. 

8. Zapisy na potrzebne książki przesyłamy na adres email: sekretariat.zs10@interia.pl. 

9. Odbioru zamówionych pozycji dokonujemy w szkolnej bibliotece w wyznaczonym terminie 

(informacja o terminie odbioru książek przesłana będzie na maila, z którego wysłane zostało 

zapotrzebowanie). 

10. O terminie zwrotu wypożyczonych książek uczniowie będą informowani przez 

wychowawców. 

11. Zwrotu wypożyczonych książek dokonujemy w bibliotece szkolnej na wyznaczony blat stołu, 

z którego odbiera ją bibliotekarz i odkłada do wyznaczonego miejsca kwarantanny na min. 72 

godz. 

12. Zwracane książki muszą zawierać podpisaną kartę informacyjną z następującymi danymi: 

imię i nazwisko, klasę, nr telefonu lub adres email. 

13. Po upływie kwarantanny dokonana zostanie ocena techniczna zwróconych książek                        

(w sytuacji stwierdzenia zniszczenia, uczeń zobowiązany będzie do odkupienia wskazanej 

przez bibliotekarza pozycji, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą 

innych narzędzi komunikacji). 
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