
Strona 1 z 4 
 

ZASADY ORGANIZACJI 

 KONSULTACJI ORAZ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH NA TERENIE 

Zespołu Szkół Logistycznych we Wrocławiu 

Od 25 maja 2020 r. 

W CZASIE PANDEMII COVID-19 

I. Organizacja konsultacji i zajęć rewalidacyjnych. 

1. Szkoła organizuje konsultacje/zajęcia rewalidacyjne zgodnie z ustalonym 

harmonogramem. 

2. Konsultacje przedmiotowe odbywają się  w godz. od 8.00- do 17.25 od dnia 25 maja 

2020 r. do 6 czerwca 2020 r. z wyłączeniem dni wolnych ustalonych w kalendarzu 

roku szkolnego 2019/2020. 

3. Konsultacje będą prowadzili nauczyciele przedmiotów.  

4. Konsultacje będą prowadzone  w grupach max. 12-osobowych. 

 

5. Zapisy na konsultacje (zgodnie z harmonogramem) do poszczególnych nauczycieli 

odbywają się za pośrednictwem służbowej poczty mailowej nauczyciela lub dziennika 

elektronicznego Vulcan. Zgłoszenie udziału w konsultacjach należy wysłać do 

nauczyciela najpóźniej do dnia 27.05.2020 do godz. 17.00 Decyduje kolejność 

zgłoszeń.  

W przypadku rezygnacji z udziału w konsultacjach lub braku możliwości przybycia na 

zajęcia, uczeń zobowiązany jest niezwłocznie poinformować nauczyciela celem 

ewentualnego zwolnienia miejsca dla innych. 

6. Zajęcia rewalidacyjne wyłącznie dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego odbywają się w godz. 8.20-9.05 od dnia 25 maja 2020 r. do  

6 czerwca 2020 r. z wyłączeniem dni wolnych ustalonych w kalendarzu roku 

szkolnego 2019/2020. 

7. Zajęcia rewalidacyjne będą prowadzili nauczyciele-specjaliści:  

8. Zapisy na zajęcia rewalidacyjne (zgodnie z harmonogramem) do poszczególnych 

nauczycieli-specjalistów odbywają się za pośrednictwem służbowej poczty mailowej 

nauczyciela lub dziennika elektronicznego Vulcan. Zgłoszenie udziału  

w konsultacjach należy wysłać do nauczyciela najpóźniej do godz. 14.00 na dzień 

przed planowanymi zajęciami.  

W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach rewalidacyjnych lub braku możliwości 

przybycia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest niezwłocznie poinformować nauczyciela 

celem ewentualnego zwolnienia miejsca dla innych. 

9. Udział uczniów w konsultacjach/zajęciach rewalidacyjnych jest dobrowolny. 

10. Zajęcia rewalidacyjne będą prowadzone się w grupach max. 1-osobowych. 

11. Warunkiem udziału w konsultacjach lub zajęciach rewalidacyjnych jest: 
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a) złożenie przez ucznia deklaracji udziału w konsultacjach lub zajęciach; deklarację 

należy złożyć za pomocą dziennika elektronicznego Vulcan lub portalu 

edu.wroclaw.pl do nauczyciela prowadzącego. Brak złożenia deklaracji jest 

równoznaczne z rezygnacją z udziału w konsultacjach/zajęciach rewalidacyjnych  

i skutkuje niemożnością wpuszczenia ucznia na teren szkoły.  

b) dostarczenie nauczycielowi prowadzącemu konsultacje (najpóźniej w dniu 

planowanych konsultacji  lub zajęć rewalidacyjnych) kompletu podpisanej 

dokumentacji, tj.  „Zgoda-oświadczenie rodziców/pełnoletniego ucznia na pobyt w 

szkole w reżimie sanitarnym”. 

12. Rodzice lub pełnoletni uczeń, którzy zdecydują się na udział ucznia  

w konsultacjach/zajęciach rewalidacyjnych w reżimie sanitarnym, zobowiązani są do 

zapoznania się z „Zasadami organizacji konsultacji oraz zajęć rewalidacyjnych na 

terenie szkoły w czasie pandemii COVID-19” oraz  wypełnienia dokumentacji 

wymienionej w pkt 11b. 

13. Celem konsultacji jest umożliwienie uczniom poprawy ocen niedostatecznych, 

wyjaśnienia trudnych zagadnień wynikających z realizowanych treści podstawy 

programowej. 

14. Celem zajęć rewalidacyjnych jest udzielanie wsparcia uczniom posiadającym 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.   

15. Zarówno konsultacje jak i zajęcia rewalidacyjne w czasie trwania pandemii COVID-

19 nie  są przeznaczone  na spotkania towarzyskie i luźne rozmowy za czym 

uczniowie najbardziej tęsknią. 

16. Podczas konsultacji/zajęć rewalidacyjnych obowiązuje bezwzględny zakaz 

korzystania z telefonów komórkowych. 

17. Uczniowie na zajęcia przynoszą własne materiały i przybory piśmiennicze, tj. zeszyty, 

podręczniki, długopisy, linijkę, kalkulator i inne. Uczniowie nie mogą wymieniać 

między sobą materiałów i przyborów. 

II. Zasady pobytu ucznia na terenie szkoły.  

1. Szkoła działa w trybie reżimu sanitarnego. 

2. Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły  

w czasie pandemii koronawirusa  COVID-19 ponoszą rodzice/opiekunowie lub 

pełnoletni uczeń. 

3. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w drodze do szkoły i ze szkoły odpowiadają 

rodzice/opiekunowie lub pełnoletni uczeń. Rodzic musi zapewnić uczniowi 

indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do szkoły i ze szkoły oraz na terenie szkoły. 

4. Uczniowie wpuszczani są do szkoły kolejno z zachowaniem bezpiecznej odległości od 

godz. 7.15 na konsultacje oraz od 8.00 na zajęcia rewalidacyjne. 

5. Osoby wchodzące do szkoły zobowiązane są stosować się do nakazu zasłaniania ust  

i nosa oraz przestrzegania zalecenia utrzymania min. 2 - metrowego dystansu  

i zachowania ostrożności w kontaktach bezpośrednich. Przed wejściem do szkoły 
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należy  zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji umieszczonym przy wejściu do 

budynku. 

6. Po zakończeniu, w każdym dniu, konsultacji lub zajęć rewalidacyjnych  

szkoła nie prowadzi żadnych zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych. 

Uczeń musi opuścić teren szkoły. 

7. Czynności związane z przychodzeniem i wychodzeniem ze szkoły powinny być 

wykonywane sprawnie i szybko, bez zbędnej zwłoki. 

8. Na terenie szkoły uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły zobowiązani są do 

noszenia maseczek lub przyłbic zapewniających osłonę ust i nosa. 

9. Przed wejściem do szkoły uczniowie i nauczyciele zobowiązani są zdezynfekować 

ręce. 

10. Rodzice lub pełnoletni uczeń zobowiązani są przyprowadzać lub wysyłać do szkoły 

tylko dzieci zdrowe. 

11. Rodzice lub pełnoletni uczeń powinni zwracać uwagę na stan zdrowia dzieci przed 

wyjściem z domu i nie posyłać dziecka do szkoły, jeśli pojawiły się objawy 

chorobowe stwarzające podejrzenie zakażenia koronawirusem (kaszel, gorączka, ból 

głowy, ból gardła, nudności, wymioty, ogólne złe samopoczucie, inne niepokojące 

objawy). 

12. Rodzice lub pełnoletni uczeń nie mogą/nie może wysyłać/przychodzić do szkoły, 

jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy 

muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

13. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole 

wszystkim uczniom nauczyciel odmawia udziału w konsultacjach/zajęciach 

rewalidacyjnych  uczniowi, u którego widać objawy infekcji. 

14. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniami muszą zabezpieczyć się w środki ochrony 

osobistej podczas przebywania w budynku szkoły. 

15. Dyrektor szkoły wprowadza obowiązek mierzenia codziennie temperatury wszystkim 

uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły przy wejściu do szkoły. Jeśli uczeń 

będzie miał temperaturę powyżej 37,0 stopnia, nie zostanie wpuszczony na teren 

szkoły. 

16. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń z objawami chorobowymi powinni skonsultować 

się z lekarzem.. 

17. W przypadku zaobserwowania objawów choroby COVID-19 wywoływanej przez 

koronawirusa, takich jak: duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 

37°C a 38°C) kaszel, bóle mięśni i ogólne zmęczenie,  

a) w szkole: nauczyciel niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia, właściwą 

miejscowo stację sanitarno – epidemiologiczną oraz Dyrektora. Wdrożone zostają 

procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia oraz wytyczne Stacji 

Sanitarno – Epidemiologicznej;  
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b) w domu: rodzice obowiązkowo pozostawiają ucznia w domu, natychmiast 

powiadamiają stację sanitarno-epidemiologiczną i postępują zgodnie z jej 

zaleceniami. 

18. W przypadku podejrzenia o zakażenie wirusem i skierowana ucznia do szpitala celem 

dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy 

inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora szkoły, a następnie w porozumieniu 

podejmują dalsze kroki profilaktyczne.  

 

Wrocław, 22 maja 2020 r. 

 

Wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora nr…… z dnia 22 maja 2020 r. 


