
Procedury  organizowania  i  przeprowadzania  konsultacji  od
01.06.2020r.:

Harmonogram konsultacji  jest dostępny na stronie szkoły.

Zapisy na konsultacje:

1. Uczeń  zgłasza  się  na  konsultacje  poprzez  kontakt  mailowy  z  nauczycielem nie
później  niż  w  dniu  poprzedzającym  termin  konsultacji  do  godziny  16.00  (na
konsultacje w poniedziałek należy zgłosić udział w piątek), a nauczyciel potwierdza
uczniowi możliwość uczestniczenia w konsultacjach.

2. Nauczyciel  przekazuje  Dyrekcji  imienną listę  uczniów zapisanych  na konsultacje
najpóźniej w dniu poprzedzającym do godziny 18.00.

3. W  przypadku  większej  liczby  uczniów  chętnych  lub  kolizji  z  lekcjami  online  do
udziału w konsultacjach, nauczyciel zobowiązany jest wyznaczyć dodatkowy termin
i poinformować o tym Dyrekcję.

4. Uczniowie niezgłoszeni nie zostaną wpuszczeni na konsultacje.

Warunki bezpieczeństwa:

1. Należy  zachować  4  m2 na  osobę  w  sali,  2  m  dystansu  społecznego  pomiędzy
osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji. 

5. W grupie może przebywać maksymalnie 12 uczniów. 
6. Uczniowie nie mogą pożyczać od siebie przyborów i podręczników.
7. Sala lekcyjna powinna być wietrzona co godzinę.
8. Okrycia wierzchnie uczniowie pozostawiają przy sobie podczas konsultacji.

Informacje dla ucznia:

1. Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się  z
ich harmonogramem dostępnym na stronie szkoły.

9. Zgłaszaj się na konsultacje poprzez kontakt mailowy z nauczycielem nie później niż
w  dniu  poprzedzającym  termin  konsultacji  do  godziny  16.00  (na  konsultacje  w
poniedziałek zgłoś się w piątek).

10.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. 

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

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

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

14.Przed  wejściem  do  szkoły  obowiązkowo  zdezynfekuj  ręce,  a  jeżeli  masz
przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji  natychmiast
umyj ręce. 

15.Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły. 
16.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. 
17.Zwracaj  uwagę  na  odpowiedni  sposób  zasłania  twarzy  podczas  kichania  czy

kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie. 
18.Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w

toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 
19.Jeżeli  korzystasz  z  biblioteki  szkolnej,  wcześniej  zapoznaj  się  ze  szczegółowymi

zasadami wypożyczania książek.


