
 Procedury konsultacji obowiązujące w Zespole Szkół Architektoniczno – Budowlanych w Krośnie 
w związku ze stanem epidemiologicznym od dnia 01.06.2020 r. 

1. Nauczyciele pełnią dyżur w jednej sali raz w tygodniu w wyznaczony dzień od 01.06 do 05.06 od 
godziny 8.00 do 12.00. 

2. Uczniowie zgłaszają chęć uczestnictwa w konsultacjach nauczycielowi za pomocą komunikatora na 
idzienniku, maila, telefonu lub innych możliwych środków. Nauczyciel umawia się z chętnymi 
uczniami na konsultacje. 

3. Uczeń i nauczyciel uzgadniają godzinę przyjścia na konsultacje. Nauczyciel organizuje konsultacje tak,  
aby w jednej sali nie przebywało jednocześnie więcej niż 10 uczniów. Należy uwzględnić odległości 
pomiędzy uczniami 1,5 m, w każdym kierunku.  

4. Do wszystkich pomieszczeń należy wchodzić w maseczkach i  pamiętać o zachowaniu bezpiecznej 
odległości co najmniej 1.5 m. Prosimy, aby przestrzegać tych  zasad również na korytarzach i nie 
gromadzić się przy budynku szkolnym lub na parkingu. 

5. W ustalonym dniu nauczyciele i uczniowie przychodzą do szkoły (wejście od strony parkingu 
szkolnego), dezynfekują dłonie środkiem do dezynfekcji umiejscowionym przy wejściu i udają się do 
ustalonych sal.  

6. Drzwi do sali powinny zostać otwarte, a pomieszczenie należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę. 
W  razie przeciągu drzwi do sali można zamknąć. 

7. Uczeń na konsultacje przynosi własne długopisy, zeszyty itp.  
8. W razie konieczności nauczyciel wyznacza kolejny termin ostatnich konsultacji w dniach 15.06-19.06.  
9. W dniu konsultacji uczeń może skorzystać ze szkolnej szatni, aby zabrać swoje rzeczy z szafki, ale 

zgodnie z zasadą utrzymywania między sobą dystansu 1,5 m.   
 

Komunikat dla ucznia: 
Uczniu,  
· Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.  
· 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.  

· Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – 
nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.  

· Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od 
innych uczniów.  

· W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowaj dystans społeczny.  
· Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do 

stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.  
· Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.  
· 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.  
· Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj 

uwagę innym w tym zakresie.  
· Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych 

pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.  
 



 

Plan konsultacji nauczycieli w dniach 01-05.06.2020   od godz. 8.00 do 12.00 

01.06.               poniedziałek 

Nauczyciel Sala 
1. Trybus Ewa 202 
2. Pojnar Anna 206 
3. Grzyb Wacław 104 
4. Broński Marek 204 
5. Chomentowski Mieczysław 108 
6. Buczek Grzegorz 102 
7. Wysocki Kazimierz  210 
8. Urbanek Jan 103 
9. Stefanik Tadeusz 111 
 

02.06.                wtorek 

Nauczyciel Sala 
1.Bajek Tomasz 104 
2. Krukar Magdalena Sala gimnastyczna 
3. Grodzki Witold 101 
4. Agata Staroń 112 
5. Pigoń Jan 210 
6. Twardzik-Wilk Małgorzata 108 
7. Stefanik Liliana 118 
8. Brożek-Gonet Zofia 213 
 

03.06                środa 

Nauczyciel Sala 
1.Bajger Artur 212 
2. Iwona Majko Bogacz  2 
3. Leczek Janusz 210 
4. Łysek Piotr 108 
5. Bieszczad Ewa 218 
6. Krężałek Rafał  Sala gimnastyczna 
7. Szewczyk Bogdan 211 
8. Biłopotocki Piotr Warsztaty ul.Lewakowskiego 
9. Duplaga Bogusław Warsztaty ul.Lewakowskiego 
 

 

 

 

 

 



04.06            czwartek 

Nauczyciel Sala 
1.Lidia Wojtoń 112 
2. Ewa Haznar-Paradysz 210 
3. Tęczar Marek Sala gimnastyczna 
4. Trznadel Renata 211 
5. Rokita Anna 101 
6. Łukasz Zima 103 
7. Wojtoń Andrzej 203 
8. Turek Marzena 104 
9. Wiesław Biedroń biblioteka 
10. Prajsnar Agnieszka  111 
 

05.06.  piątek 

Nauczyciel Sala 
1.Ślęczka Dorota 114 
2. Zagdańska –Kłym Barbara 213 
3. Trzebuniak-Mercik Jolanta 109 
4. Urban Magdalena 112 
5. Kasińska Lidia gabinet dyrektora 
6. Snieżek Roman Sala gimnastyczna 
7. Durda-Żukowska Anna 206 
8. Prajsnar Tomasz 103 
9. Klimczak Monika 119 
 


