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Zasady prowadzenia konsultacji dla uczniów klas trzecich na terenie
Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego
w Zwoleniu
I . ZASADY ORGANIZACJI KONSULTACJI W SZKOLE
1. Konsultacje dla uczniów klas III prowadzone są przez nauczycieli przedmiotów
maturalnych zgodnie z potrzebami edukacyjnymi młodzieży.
2. Uczniowie pełnoletni wyrażający wolę uczestniczenia w konsultacjach
organizowanych w szkole mają obowiązek wypełnić, podpisać i przekazać
nauczycielowi Oświadczenie ucznia klasy III w sprawie konsultacji przedmiotowych
(załącznik nr 1).
3. Nauczyciel przygotowuje i prowadzi listę obecności uczniów podczas konsultacji.
4. Oświadczenia i listę z danego dnia nauczyciel przekazuje do sekretariatu szkoły.
5. Podstawowym celem konsultacji organizowanych uczniom klas III jest przygotowanie
ich do egzaminu maturalnego.
6. Konsultacje są prowadzone w salach dydaktycznych wyznaczonych dla grupy liczącej
nie więcej niż 5 uczniów.
7. Uczniowie korzystający z toalety, wchodzą do niej pojedynczo, zachowując dystans
społeczny. Po zakończonych czynnościach toaletowych myją i dezynfekują ręce
zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. W jednej łazience szkolnej nie może
przebywać więcej niż 2 uczniów.
8. Uczeń ma prawo przynieść do szkoły niezbędne podręczniki i przybory szkolne oraz
korzystać z nich.
9. Podczas konsultacji uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach, wykonuje polecenia
nauczyciela, uzupełnia, utrwala i rozszerza wiedzę oraz umiejętności.
10. Nauczyciel podczas konsultacji stosuje metody i formy pracy aktywizujące ucznia
i wspomagające proces nauki, korzysta z pomocy dydaktycznych dostępnych
w szkole, w tym podręczników i zeszytów ćwiczeń ucznia.
11. Uczeń po zakończonych konsultacjach niezwłocznie opuszcza szkołę, zachowując
dystans społeczny w drodze do wyjścia ze szkoły. Nie kontaktuje się z kolegami
i koleżankami, nie pozostaje w szkole bez zgody i wiedzy nauczyciela. Po wyjściu
przed szkołę niezwłocznie nakłada maseczkę na usta i nos.
12. Podczas konsultacji grupa uczniów nie zmienia sali lekcyjnej, w której odbywają się
zajęcia z nauczycielami.
13. Uczniowie siedzą w ławkach pojedynczo z zachowaniem odległości od siebie nie
mniejszej niż 2 m. Nie zmieniają miejsca siedzenia przez cały czas pobytu na
zajęciach.
14. Zawsze stosują się do poleceń wydawanych przez nauczyciela.
15. Uczniowie korzystają wyłącznie z własnych pomocy dydaktycznych, przyborów oraz
podręczników i zeszytów ćwiczeń.
16. Nauczyciel nie wykorzystuje podczas konsultacji materiałów dydaktycznych, które
nie są odkażone lub których nie można zdezynfekować.
17.

II. OBOWIĄZKI UCZNIÓW SZKOŁY
Uczniu,
1. Dostosuj się do harmonogramu konsultacji,
z nauczycielem i otrzymałeś od dyrektora szkoły.

który

wcześniej

uzgodniłeś

2. Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś
na kwarantannie lub w izolacji.
3.

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

4. W szkole bezwzględnie stosuj się do zaleceń nauczyciela, z którym masz zajęcia.
5. Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz
mógł ich pożyczać od innych uczniów.
6. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans
społeczny.
7. Na terenie szkoły poza salą, w której odbywają się zajęcia, masz obowiązek noszenia
maski. Jeśli widzisz taką potrzebę, możesz ją mieć przez cały czas konsultacji.
8. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz
przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj
ręce.
9. 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.
10. Możesz przebywać tylko w sali, w której masz zajęcia.
11. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie. Jeżeli poczujesz się źle, natychmiast
poinformuj o tym nauczyciela.
12. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu,
w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
13. W przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem w czasie konsultacji pamiętaj
o obowiązku zakrywania ust i nosa.

Załącznik nr 1

Oświadczenie ucznia kl. III….
w sprawie konsultacji maturalnych
Ja,.............................................................................................................................
(imię i nazwisko ucznia pełnoletniego)

deklaruję gotowość do udziału w konsultacjach przedmiotowych odbywających się na
terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu zgodnie z
,,Harmonogramem Konsultacji” ustalonym przez Dyrektora Szkoły.

Oświadczam, że:
1) jestem zdrowy i nie wykazuję jakichkolwiek objawów choroby zakaźnej;
2) w domu nie przebywa żadna osoba na kwarantannie lub w izolacji domowej;
3) celem zapewnienia szybkiej komunikacji ze szkołą podaję dane kontaktowe
(telefon, imię i
nazwisko): ...................................................................................................................
....;
4) jestem świadoma/y czynników ryzyka w związku z COVID-19, w szczególności
związanych z przebywaniem na jednej powierzchni łącznie zwiększonej liczby
osób w jednym czasie i miejscu;
5) zapoznałam/em się zobowiązującymi procedurami funkcjonowania w szkole
w okresie stanu epidemii i zobowiązuję się do nich stosować;
6) udział w konsultacjach jest moją świadomą decyzją;
7) nie jestem uczulony/a na wszelkie środki dezynfekujące;
8) podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i wiadome mi jest, że
fałszowanie dokumentów, poświadczenie nieprawdy podlega odpowiedzialności
karnej.

........................................................
(czytelny podpis absolwenta)

