
2) Zwracanie uwagi, aby zdający korzystali z osłony ust i nosa do momentu zajęcia 
przez nich miejsca w sali egzaminacyjnej. 

3) Umożliwienie zdającym przed wejściem do sali egzaminacyjnej dezynfekcję rąk lub 
ich umycie wodą z mydłem w sytuacji uczulenia zdającego na środki dezynfekujące. 

4) Przed rozpoczęciem egzaminu poinformowad zdających o zasadach obowiązujących 
w szkole. 

5) Nadzorowad wyjście zdających z sali egzaminacyjnej, w taki sposób, aby zdający się 
nie grupowali. 

 
§4. 

Obowiązki rodziców, uczniów/słuchaczy oraz zdających egzamin 

1. Do obowiązków rodziców należy w szczególności: 
1) Zapoznanie się z niniejszą procedurą przed decyzją umożliwiającą uczniowi 

skorzystanie z konsultacji w szkole. 
2) Przekazywanie telefonicznie lub poprzez dziennik elektroniczny wychowawcy klasy 

informacji o stanie zdrowia dziecka, które są istotne przed wysłaniem go do szkoły na 
konsultacje. 

3) Nie wysyłanie dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub  
w izolacji. 

4) Zapewnienie dziecku, indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły; 
5) Wysyłanie do szkoły tylko zdrowego dziecka – bez jakichkolwiek objawów 

chorobowych. 
6) Zmierzenia dziecku temperatury przed wysłaniem go do szkoły, a jeśli temperatura 

ciała wynosi powyżej 37 ºC, pozostawienie go w domu. 
7) Regularnie przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk 

wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa  
i ust. 

8) Zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy 
kasłania; 

9) Niezwłoczne odbieranie telefonów ze szkoły i natychmiastowe przybycie do szkoły, 
jeżeli zaistnieje taka koniecznośd. 

10) W przypadku chęci skorzystania przez niepełnoletnie dziecko z konsultacji w szkole, 
wypełnienia oświadczenia rodzica, które dziecko musi dostarczyd każdorazowo do 
szkoły w dniu odbywania się konsultacji. Niepełnoletni uczeo, który nie dostarczy 
oświadczenia rodzica nie będzie mógł uczestniczyd w konsultacjach. Pełnoletni 
uczeo/słuchacz, który nie dostarczy oświadczenia podpisanego przez siebie nie będzie 
mógł uczestniczyd w konsultacjach. 

2. Do obowiązków uczniów/słuchaczy należy: 

1) Nie umawiad się na konsultacje, jeżeli uczeo/słuchacz jest chory lub ktoś w jego domu 
przebywa na kwarantannie lub w izolacji. 

2) Zgłosid nauczycielowi chęd uczestnictwa w konsultacji najpóźniej do godziny 1500 dnia 
poprzedzającego ich planowany termin poprzez dziennik elektroniczny, Ms Teams lub 
inny wypracowany przez ucznia/słuchacza i nauczyciela kanał komunikacji. 

3) Uzyskad zgodę nauczyciela na uczestnictwo w konsultacji. Nauczyciel najpóźniej do 
godziny 1900 dnia poprzedzającego konsultacje przekaże informację o możliwości 
uczestniczenia ucznia/słuchacza w spotkaniu lub wskaże inny termin. 


