
Szczegółowe wytyczne dla uczniów zgłoszonych na konsultacje  
przygotowujące do egzaminu zawodowego 

 
W Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu obowiązują 
zasady postępowania w zakresie przeciwdziałania i zwalczania Koronawirusa, opracowane 
w oparciu o dokument „Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół” 
opublikowany w dniu 15 maja 2020 r.  
Uwzględniając specyfikę działalności CKPiDN, wprowadza się następujące szczegółowe 
wytyczne dla uczniów zgłoszonych na konsultacje przygotowujące do egzaminu zawodowego: 
1. Konsultacje organizowane są dla grup uczniów liczących od 5 do 8 osób, w zależności od 

laboratorium. 
2. Przy wejściu do Centrum (od strony Inkubatora Nowych Technologii), uczniowie zapozna-

ją się z informacją dotyczącą: 
 objawów zakażenia koronawirusem i sposobów zapobiegania zakażeniu,  
 numerów telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaź-

nego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować 
w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.  

3. Uczniów przed wejściem do budynku przejmuje nauczyciel (zaopatrzony w maseczkę lub 
przyłbicę i rękawiczki), który przeprowadza z nimi wywiad dotyczący stanu zdrowia i do-
konuje pomiaru temperatury. 

4. Po uprzedniej dezynfekcji  rąk, uczniowie w maskach ochronnych zakrywających usta 
i nos, wchodzą do budynku pod opieką  nauczyciela i kierują się do laboratorium, w którym 
przeprowadzone będą konsultacje. 

5. W laboratoriach przygotowane stanowiska ćwiczeniowe zapewniają wymagane odległości 
pomiędzy uczniami. 

6. W trakcie pobytu w Centrum uczeń może przebywać tylko w laboratorium, w którym 
odbywają się konsultacje lub w razie potrzeby w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych. 

7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych uczeń zobowiązany jest do mycia i dezynfek-
cji rąk zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją.  

8. Jeżeli w trakcie konsultacji uczeń przejawia niepokojące objawy choroby, odizolowuje się 
go w Sali 17-0, a następnie niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów oraz 
właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych 
przez nią instrukcji i poleceń.  

9. Po zakończeniu konsultacji nauczyciel odprowadza grupę uczniów do wyjścia z budynku, 
a zastępcy dyrektora Centrum przekazuje podpisaną przez siebie listę uczniów uczestniczą-
cych w konsultacjach. 

10. Po zakończeniu konsultacji, laboratoria są sprzątane, dezynfekowane i wietrzone. 



 
Lista obecności uczniów na konsultacjach 

 
Imię i nazwisko nauczyciela: …………………………………………………………………… 

Szkoła i klasa, przedmiot: ……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

Data, godzina: …………………………………………………………………………………. 
 

Lp. Imię i nazwisko Wywiad/właściwe zaznaczyć 

  

 
 dopuszczony do konsultacji 

 niedopuszczony do konsultacji 

  
 

 dopuszczony do konsultacji 

 niedopuszczony do konsultacji 

  

 
 dopuszczony do konsultacji 

 niedopuszczony do konsultacji 

  
 

 dopuszczony do konsultacji 

 niedopuszczony do konsultacji 

  
 

 dopuszczony do konsultacji 

 niedopuszczony do konsultacji 

  

 
 dopuszczony do konsultacji 

 niedopuszczony do konsultacji 

   dopuszczony do konsultacji 

 niedopuszczony do konsultacji 

   dopuszczony do konsultacji 

 niedopuszczony do konsultacji 
 

Inne uwagi: 

………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

…………………… 
Podpis nauczyciela 

Pytania zadawane uczniom w trakcie wywiadu: 
1. Czy przebywałeś/aś w kraju/regionie ryzyka wskazanych przez WHO 1 GIS? 
2. Czy przebywałeś/aś w kraju/regionie ryzyka wskazanych przez WHO 1 GIS? 
3. Czy miałeś/aś kontakt z osobami z obszarów zagrożonych? 
4. Czy miałeś/aś kontakt z osobami z MCoViDi9? 
5. Czy miałeś/aś kontakt z osobami poddanymi kwarantannie? 
6. Czy miałeś/aś gorączkę, kaszel, katar, zapalenie spojówek lub trudności w oddychaniu/ duszności / 

ból gardła? 


