
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 1/05/2020 

dyrektora ALO w Słupsku  

 

Sposób zachowania się Ucznia /Absolwenta na terenie szkoły 

w czasie konsultacji 

 

Uczniu, Absolwencie 
 

1. Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się           

z harmonogramem. 

2. 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. 

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

wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia. 

4. Przy wejściu do szkoły napotkasz osobę dyżurującą – bezwzględnie stosuj się do jej 

zaleceń. 

5. Wybierając się do szkoły zabierz ze sobą czyste, nieużywane rękawice jednorazowe, 

abyś mógł je założyć, w obecności osoby dyżurującej, przy wejściu do szkoły. 

6. Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz 

mógł ich pożyczać od innych uczniów. 

7.  W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans 

społeczny. 

8. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz 

przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj 

ręce. 

9. Bezwzględnie stosuj się do poleceń nauczycieli i pracowników szkoły. 

10. Zanim przyjdziesz do szkoły zapoznaj się ze wszystkimi procedurami umieszczonymi 

na szkolnej stronie internetowej i stosuj je. 

11. 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. 

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

Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie. 

13. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na terenie szkoły 

(nie mniej niż 1,5 m). 

14. Jeżeli chcesz skorzystać z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się                                       

ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek; zostały zmienione na czas 

pandemii. 


