
REGULAMIN  

DLA MŁODZIEŻY KORZYSTAJĄCEJ Z ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH  

LUB KONSULTACJI  

NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W SZCZECINIE  

W CZASIE TRWANIA PANDEMII 

 

Regulamin ma na celu: zapewnienie bezpieczeństwa młodzieży i pracownikom w czasie 

prowadzenia zajęć w placówce podczas ogłoszonej pandemii. 

 

Do przestrzegania regulaminu zobowiązani są : wszyscy uczniowie, pracownicy oraz 

rodzice/opiekunowie prawni. 

Zasady uczestnictwa młodzieży w zajęciach/konsultacjach. 

1. Zajęcia specjalistyczne oraz konsultacje będą realizowane wyłącznie dla uczniów, 

którzy wyrażą taką wolę i zgłoszą to nauczycielowi prowadzącemu, w terminie 

i miejscu określonym w harmonogramie zajęć/konsultacji. Sposób kontaktowania się 

w tej sprawie z nauczycielem jest taki sam, jak obowiązujący w nauczaniu zdalnym. 

2. Do szkoły będą przyjmowani uczniowie, którzy zapoznają się z regulaminem 

i dostarczą podpisaną zgodę wraz z oświadczeniami do szkoły: 

- Załącznik nr 1 (dla rodziców uczniów niepełnoletnich)  lub  

- Załacznik nr 2 (dla uczniów pełnoletnich).  

Obowiązujące zasady dla osób uczestniczących w zajęciach: 

1. Zajęcia/konsultacje odbywają się tylko w salach i terminach zgodnych z opracowanym 

harmonogramem – Załącznik nr 3 

 

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie kilkoro uczniów przyjdzie jednocześnie do szkoły, 

mają obowiązek czekać przed budynkiem szkoły na wejście zachowując równocześnie 

przepisowe odległości – co najmniej 1,5 m. między osobami. 

 

3. W przedsionku szkoły może przebywać równocześnie jeden uczeń i jeden pracownik 

szkoły. Uczniowi niepełnoletniemu może towarzyszyć rodzic/opiekun prawny. 

W przedsionku szkoły pracownik sprawdza temperaturę każdego ucznia. 

Jeśli temperatura będzie wynosiła 37°C lub więcej, uczeń nie jest wpuszczany do szkoły 

i nie może uczestniczyć tego dnia w zajęciach/konsultacjach.  

 

4. Uczniowie w drodze do i ze szkoły muszą mieć osłonięte usta i nos. W pomieszczeniu, 

w którym odbywają się zajęcia/konsultacje, uczeń może zdjąć maseczkę (odsłonić usta 

i nos), zachowując jednocześnie bezpieczną odległość od pozostałych uczestników 

zajęć. 



5. Uczeń deklarujący udział w zajęciach na terenie placówki, przynosi ze sobą 

wydrukowane, wypełnione i podpisane oświadczenie, że nie jest objęty kwarantanną 

oraz zobowiązanie, że w przypadku objęcia rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej 

kwarantanną niezwłocznie powiadomi o tym dyrektora szkoły. Objęcie rodzica lub 

osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną uniemożliwia korzystanie dziecka z zajęć 

w szkole. 

 

6. Zakazuje się przychodzenia do szkoły uczniom zakatarzonym, kaszlącym, 

z podwyższoną temperaturą.  

 

7. Jeśli w trakcie pobytu w szkole uczeń będzie kasłać, kichać lub skarżyć się na ból, 

to zostanie odizolowany i rodzic lub osoba przez niego upoważniona musi go odebrać 

w ciągu 1 godziny. Następnego dnia uczeń może uczestniczyć w zajęciach wyłącznie 

po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego, że jest zdrowy. Decyzję o potrzebie izolacji 

podejmuje nauczyciel prowadzący konsultacje w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

Wyznaczonym pomieszczeniem, które będzie spełniać rolę izolatki jest sala nr 11. 

 

8. Przypomina się wszystkim biorącym udział w zajęciach o podstawowych zasadach 

higieny i bezpieczeństwa kontaktów takich jak: niepodawanie ręki na powitanie, 

zachowanie bezpiecznej odległości między osobami, unikanie dotykania oczu, nosa i 

ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. 

 

9. Do przestrzegania powyższego regulaminu zobowiązani są wszyscy uczniowie, 

pracownicy oraz rodzice/opiekunowie przebywający na terenie ZSS. 

 

 

 

Załączniki do regulaminu: 

Załącznik nr 1 – Zgoda rodzica wraz z podpisanymi oświadczeniami. 

Załącznik nr 2 – Zgoda pełnoletniego ucznia wraz z podpisanymi oświadczeniami. 

Załącznik nr 3 – Harmonogram zajęć/konsultacji 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

na udział niepełnoletniego dziecka w zajęciach specjalistycznych/konsultacjach na 

terenie szkoły w czasie trwania pandemii 

 

Wyrażam zgodę na udział dziecka w zajęciach/konsultacjach na terenie Zespołu Szkół Samochodowych 

w Szczecinie w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy placówki. 

 

Nazwisko ucznia ……………….………………. Imię ucznia ………….……….……….. kl. ……… 

 

I. Oświadczam, że znane mi są czynniki ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców 

i opiekunów, jak i innych domowników oraz przejmuję pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję 

związaną z udziałem dziecka w zajęciach, jak i dojazdem/powrotem dziecka do/ze szkoły. 

Podpis …………………….. 

II. Oświadczam, że osoby wspólnie zamieszkujące z dzieckiem nie są objęte kwarantanną, ani nie 

pozostają w izolacji. Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania placówki 

w przypadku objęcia kwarantanną dziecka lub innych wspólnie zamieszkujących osób.  

Podpis …………………….. 

III. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojego dziecka przed wejściem do szkoły oraz w trakcie 

jego pobytu w szkole. 

Podpis …………………….. 

IV. Wyrażam zgodę na odizolowanie dziecka w przypadku zaobserwowania u niego niepokojących 

objawów chorobowych. 

Podpis …………………….. 

V. Podaję aktualny kontakt telefoniczny w przypadku konieczności niezwłocznego odebrania dziecka 

ze szkoły. 

Numery kontaktowe:  ……………………………………………………………………………………. 

 

Czytelny podpis matki ………………………… Czytelny podpis ojca …………………………….. 

 

Szczecin, dn. ……………………………….. 2020 r. 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

ZGODA PEŁNOLETNIEGO UCZNIA 

na udział w zajęciach specjalistycznych/konsultacjach na terenie szkoły 

w czasie trwania pandemii 

 

Wyrażam zgodę na udział w zajęciach/konsultacjach na terenie Zespołu Szkół Samochodowych 

w Szczecinie w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy placówki. 

 

Nazwisko ucznia ……………….………………. Imię ucznia ………….……….……….. kl. ……… 

Data urodzenia ………………………………… 

I. Oświadczam, że znane mi są czynniki ryzyka COVID-19 oraz przejmuję pełna odpowiedzialność za 

podjętą decyzję związaną z moim udziałem w zajęciach, jak i dojazdem/powrotem do/ze do szkoły. 

Podpis …………………….. 

II. Oświadczam, że osoby zamieszkujące wspólnie ze mną nie są objęte kwarantanną, ani nie pozostają 

w izolacji. Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania szkoły w przypadku 

objęcia kwarantanną mnie lub innych wspólnie zamieszkujących osób.  

Podpis …………………….. 

III. Wyrażam zgodę na pomiar mojej temperatury przed wejściem do szkoły oraz w trakcie mojego  

pobytu. 

Podpis …………………….. 

IV. Wyrażam zgodę na odizolowanie mnie w przypadku zaobserwowania u mnie niepokojących 

objawów chorobowych. 

Podpis …………………….. 

V. Podaję aktualny kontakt telefoniczny do rodzica/osoby upoważnionej w przypadku konieczności 

niezwłocznego odebrania mnie z placówki. 

Numer kontaktowy:  ……………………………………………………………………………………. 

 

Czytelny podpis ucznia …………………………  

 

Szczecin, dn. ……………………………….. 2020 r. 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

HARMONOGRAM KONSULTACJI PRZEDMIOTOWYCH  

Konsultacje przedmiotowe w dniach 1.06 - 5.06 – przedmioty teoretyczne  

        

Nazwisko i imię nauczyciela data godziny sala 

Arciszewska-Jones Agnieszka 3 czerwca (śr. )  9.00 - 12.00 105 

Bednarski Adam 1 czerwca (pon.) 12.00 - 15.00 9/boisko 

Bezia Magdalena 2 czerwca (wt.) 10.00 - 12.00 10 

Brzozowska Agnieszka 
1 czerwca (pon.)  12.00 - 15.00 4 

4 czerwca (czw.)  11.00 - 13.00 4 

Gajek Iwona 1 czerwca (pon.)  10.00 - 12.00 biblioteka 

Gurtat-Karol Irena 
2 czerwca (wt.) 9.00 - 12.00 6 

4 czerwca (czw.) 9.00 - 11.00 6 

Herudzińska Katarzyna 
2 czerwca (wt.)  11.00 - 13.00 206 

4 czerwca (czw.)   9.00 - 11.00 206 

Jarczyński Krzysztof 1 - 5.06 (pon. - pt.) 8.10 - 10.00 201 

Kamusiński Marcin 4 czerwca (czw.)  14.00 - 15.00 209 

Kruk Małgorzata 1 czerwca (pon. ) 11.00 - 14.00 202 

Kucharzewski Wiktor 4 czerwca (czw.)  11.00 - 14.00 9/boisko 

Lewartowska Dagmara 2 czerwca (wt.)  9.00 - 11.00 105 

Malitowski Mariusz 2 czerwca (wt.) 11.00 - 14.00 203 

Marzec Agnieszka 
1 czerwca (pon.)  9.00 - 12.00 8 

4 czerwca (czw.) 9.00 - 11.00 8 

Mielniczek Anna 3 czerwca (śr. )  9.00 - 12.00 10 

Młynek Piotr 
1 czerwca (pon.)  9.00 - 12.00 5 

3 czerwca (śr. )  9.00 - 11.00 5 

Nowacka Iwona 
2 czerwca (wt.)  9.00 - 11.00 107 

3 czerwca (śr.) 11.00 - 14.00 204 

Ołdakowski Tomasz 2 czerwca (wt.)  11.00 - 14.00 105 



Plaga Jolanta 
1 czerwca (pon.)  9.00 - 12.00 105 

3 czerwca (śr. )  12.00 - 14.00 105 

Rusak Marcin 1 czerwca (pon.)  13.00 - 15.00 205 

Siemiątkowski Tadeusz 3 czerwca (śr. ) 13.00 - 15.00 9 

Siemieniuk Mirosław 
3 czerwca (śr. ) 11.00 - 14.00 7 

5 czerwca (pt.) 9.00 - 11.00  7 

Spychalski Ireneusz 2 czerwca (wt.)  9.00 - 11.00 209 

Szybowski Tomasz 5 czerwca (pt.)  11.00 - 13.00 5 

Trojanowska Karina 5 czerwca (pt.)  12.00 - 15.00 202 

Urbanowicz Mirosław 1 czerwca (pn.) 9.00 - 12.00 207 

Wechmann Roman 3 czerwca (śr.) 10.00 -12.00 207 

Witkowski Radomir 2 czerwca (wt) 9.00 - 12.00 9/boisko 

Włoszak Marek 5 czerwca (pt.)  9.00 - 12.00 9/boisko 

Woźniak Adam 
1 czerwca (pon.)  12.00 - 15.00 104 

4 czerwca (czw.)  9.00 - 11.00  104 

Żmijewska Izabela 
3 czerwca (śr. )  8.00 - 10.00 209 

5 czerwca (pt.)  8.00 - 11.00 209 
 

  



 

Konsultacje przedmiotowe w dniach 1.06 - 5.06 – praktyczna nauka zawodu 

   

Nazwisko i imię data godzina 

Basa Robert 
3 czerwca (śr.), PĆP 

15.00 

Bodziak Stefan 
3 czerwca (śr.), PĆP 

11.00 - 13.00 

Borodyn Andrzej 
1 czerwca (pon.), hala PĆP 

15.30 

Bryczkowski Bogusław 
2 czerwca (wt.), SKP 

12.00 - 14.00 

Czyrny Remigiusz 
1 czerwca (pon.), SKP 

12.00 - 13.00 

5 czerwca (pt.) SKP 

Fundowicz Bogusław 
3 czerwca (śr.) PĆP 

10.00 - 12.00 

Gasiecki Leszek 
2 - 4 czerwca (wt.- czw.) 10.00 - 12.00 

5 czerwca (pt.) 9.00 - 13.00 

Jabłoński Edward 
5 czerwca (pt.) parzyste SKP 

10.00 - 12.00  

Kępiński Jerzy 
4 czerwca (czw.) prac. 8 na PĆP 

11.30 

Klimberg Wiesław 
4 czerwca (czw.), dział metrologii 

8.00 - 12.00 

Kowalski Wiesław 
4 czerwca (czw.) nauka jazdy PĆP 

15.30 - 17.00 

Kubicki Zdzisław 
1 czerwca (pon.) prac. elektr. i elektrotech 
PĆP 

12.00 - 14.00  

Machałowski Artur 

1 czerwca (pon.) 12.00 - 13.00 

2 czerwca (wt.) 11.00 - 12.00 

3 czerwca (śr.) 12.00 - 13.00 

5 piątek (pt.) 8.00 - 11.00 

Małkowski Marek 
1 czerwca (pon.) hala PĆP 

9.00 - 11.00 

Naruszewicz Marcin 
2 czerwca (wt.) SKP 

8.00 - 10.00 

Paczyński Jacek 
2 czerwca (wt.),  prac. sam. 

9.00 - 12.00 
3 czerwca (śr.) prac. sam. 

Prajwowski Konrad 
2 czerwca (wt.) prac.sam. 

13.00 

Przychocki Stefan 
1 czerwca (pon.) PĆP 

12.00 - 14.00 

Siemiątkowski Tadeusz 
3 czerwca (śr.) prac.sam. 

10.00 - 13.00 

Skóra Jacek 
2 czerwca (wt.), 3 czerwca (śr.)4 czerwca 
(czw.) 

9.00 - 11.00 

Sosiński Stanisław 

2 czerwca (wt.), 1 m BG 7.30 - 12.30 

5 czerwca (pt.) I am BP tydz.parzysty 7.30 - 12.30 

5 czerwca (pt.) 1 bm BP tydz. Nieparzysty 7.30 - 12.30 



Szyjka Grzegorz 
2 czerwca (wt.), PĆP 

9.00 - 11.00 

Żołnierek Sławomir 5 czerwca (pt.), PĆP 8.00 - 10.30 

 


