
Zarządzenie Dyrektora ZSO w Wąbrzeźnie

z dnia 1 lutego 2021 r.

nr 23/2020/2021

Działając na podstawie: rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2021 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz.U. z 2021 r. poz.202)

§ 1

Od 1 lutego do 14 lutego 2021 r. wprowadza się dla uczniów klas trzecich.
możliwość organizacji przez nauczycieli w sposób stacjonarny konsultacji indywidualnych
lub grupowych oraz testów sprawdzających poziom przygotowania do egzaminu
maturalnego.

§ 2

Zasady bezpieczeństwa i sposób organizacji konsultacji indywidualnych lub grupowych oraz
testów sprawdzających poziom przygotowania do egzaminu maturalnego regulują
wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID -19 obowiązujące w
Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie.

§ 3

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID -19 dotyczące
konsultacji indywidualnych lub grupowych oraz testów sprawdzających poziom
przygotowania do egzaminu maturalnego stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 r.

                                                                                 Dyrektor ZSO
                                                                           Aleksander  Czarnecki



Załącznik nr 1 do zarzadzenia nr23/2020/2021

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
W WARUNKACH PANDEMII COVID - 19 DOTYCZĄCE KONSULTACJI

INDYWIDUALNYCH LUB GRUPOWYCH ORAZ TESTÓW SPRAWDZAJACYCH
POZIOM PRZYGOTOWANIA DO EGZAMINÓW MATURALNYCH DLA

UCZNIÓW KLAS TRZECICH OBOWIĄZUJĄCE
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WĄBRZEŹNIE

I. Informacje ogólne

1. W okresie od 1 lutego do 14 lutego 2021 roku w Zespole Szkól Ogólnokształcących
w Wąbrzeźnie mogą być prowadzone w sposób stacjonarny konsultacje indywidualne
lub grupowe oraz testy sprawdzające poziom przygotowania do egzaminu
maturalnego.

2. W konsultacjach indywidualnych lub grupowych oraz testach sprawdzających
poziom przygotowania do egzaminu maturalnego uczestniczyć mogą wyłącznie
uczniowie klas trzecich.

3. Zajęcia odbywają się w wyznaczonych salach lekcyjnych, w których przed i po
przeprowadza się dezynfekcję.

4. Uczniowie mogą korzystać z udostępnionych sanitariatów znajdujących się w
gmachu szkoły lub przy sali gimnastycznej w szkole.

5. Sanitariaty dezynfekowane będą każdorazowo po zakończeniu zajęć.
6. W sanitariatach znajduje się zamykany kosz na zużyte środki ochrony osobistej oraz

środki do dezynfekcji rąk.
7. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się koronawirusem przez uczestnika

zajęć, niezwłocznie zostaje on odizolowany (gabinet pedagoga – parter). Zawiadamia
się rodziców/rodzinę oraz kontaktuje się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-
Epidemiologiczną w Wąbrzeźnie, w celu uzyskania decyzji co do dalszego
postępowania, zgodnie z procedurami ogólnymi.

8. Nauczycielom prowadzącym lub nadzorującym zajęcia pracodawca zapewnia środki
ochrony osobistej.

II. Wchodzenie uczniów na teren szkoły

1. W konsultacjach indywidualnych lub grupowych oraz testach sprawdzających
poziom przygotowania do egzaminu maturalnego uczestniczyć może wyłącznie
osoba bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.



2. Nauczyciel lub uczeń nie może uczestniczyć w konsultacjach indywidualnych lub
grupowych oraz testach sprawdzających poziom przygotowania do egzaminu
maturalnego, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w
warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach
domowych.

3. Uczniowie przychodzą do szkoły na wyznaczoną godzinę i do
wyznaczonej sali wchodzą zachowując bezpieczny dystans – co najmniej 2
metry odległości od pozostałych osób.

4. Przy wejściu na teren szkoły, wszyscy wchodzący obligatoryjnie dezynfekują ręce.
5. Uczniowie mogą korzystać z parkingu na szkolnym boisku.

III. Zasady obowiązujące w trakcie prowadzenia zajęć

1. W trakcie konsultacji indywidualnych lub grupowych oraz testów sprawdzających
poziom przygotowania do egzaminu maturalnego obowiązuje bezwzględny nakaz
zasłaniania ust i nosa.

2. Każdy uczestnik konsultacji indywidualnych lub grupowych oraz testów
sprawdzających poziom przygotowania do egzaminu maturalnego siedzi przy
samodzielnym stoliku przez cały czas trwania zajęć.

3. W trakcie zajęć drzwi wejściowe do sali, w której prowadzone są zajęcia lub
egzamin pozostają przez cały czas ich trwania otwarte.

4. Sale, w których odbywają się konsultacje indywidualne lub grupowe oraz testy
sprawdzające poziom przygotowania do egzaminu maturalnego należy wietrzyć
przed zajęciami, w miarę możliwości pogodowych w trakcie zajęć oraz po ich
zakończeniu.

5.  Każdy uczestnik zajęć pracuje przy ławce ustawionej w odległości co najmniej 2
metrów od nauczyciela i pozostałych uczestników konsultacji indywidualnych lub
grupowych oraz testów sprawdzających poziom przygotowania do egzaminu
maturalnego.

6. Z sali uczestnicy zajęć lub egzaminu wychodzą pojedynczo, po zakończonych
zajęciach obowiązuje nakaz zachowania dystansu pomiędzy uczniami oraz
nauczycielami - co najmniej 2 metry odległości od pozostałych osób.


