Procedura określająca sposób i tryb prowadzenia konsultacji dla uczniów klas
maturalnych III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie
podczas nauczania zdalnego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19
1. Od 16 listopada br. możliwe są konsultacje dla uczniów klas trzecich na terenie
szkoły. Mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy (max. 5 osób)
z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń
przystępuje do egzaminu maturalnego.
2. Koordynatorem konsultacji w szkole jest wicedyrektor III LO w Gnieźnie.
3. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez
objawów choroby zakaźnej. W zajęciach nie mogą uczestniczyć młodzież oraz kadra
pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją.
4. W konsultacjach indywidualnych i grupowych uczestniczą uczniowie na wniosek i za
zgodą
rodzica
(opiekuna
prawnego).
W
tym
celu:
a) rodzic (opiekun prawny) zgłasza nauczycielowi przedmiotu wniosek o odbycie
konsultacji ucznia najpóźniej 3 dni przed proponowanym terminem;
b) nauczyciel przedmiotu informuje wicedyrektora szkoły o zgłoszonych wnioskach
o odbycie konsultacji i możliwości ich przeprowadzenia z uwzględnieniem
planowanych terminów zajęć w nauczaniu zdalnym.
5. O konsultacje indywidualne lub grupowe z uczniem/uczniami może wnioskować
nauczyciel przedmiotu po uzyskaniu zgody rodziców (opiekunów prawnych).
6. Wicedyrektor szkoły po konsultacji z nauczycielami ustala harmonogram konsultacji
indywidualnych i grupowych na poszczególne dni i informuje o wyznaczonych
terminach i miejscu (salach) nauczycieli, a nauczyciele przekazują informację
uczniom i rodzicom. Ze względu na warunki lokalowe i konieczność zachowania
procedur bezpieczeństwa epidemiologicznego, nie zawsze konsultacje będą mogły się
odbyć w terminach proponowanych przez rodzica (opiekuna prawnego).
7. W trakcie konsultacji w grupie pomiędzy stanowiskami nauki muszą być zachowane
minimalne odległości 1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).
8. Uczniowie uczestniczący w konsultacjach powinni być zaopatrzeni w indywidualne
środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice.
Po wejściu do szkoły powinni niezwłocznie zdezynfekować ręce płynem
umieszczonym w dozowniku.
9. W trakcie konsultacji nie ma możliwości przebywania w szkole osób towarzyszących.
10. W trakcie zajęć uczniowie bezwzględnie powinni przestrzegać poleceń nauczyciela
dotyczących zachowania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole m.in.
częstego i regularnego mycia rąk oraz wietrzenia sali, zakazu pożyczania sobie
przyborów i podręczników oraz innych kontaktów bezpośrednich.
11. W trakcie zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów.
12. W przypadku wystąpienia u ucznia lub nauczyciela niepokojących objawów
sugerujących zakażenie koronawirusem należy zastosować procedury opisane w
wytycznych oraz rekomendacjach dla szkół wydanych przez GIS, MZ i MEN.
Zalecenia dla uczniów, którzy będą korzystać z konsultacji w szkole:
1. Przyjdź do szkoły dokładnie w porze wyznaczonej harmonogramem.
2. 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.

3. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio
wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
4. Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz
mógł ich pożyczać od innych uczniów.
5. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans
społeczny.
6. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce.
7. 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.
8. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
9. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w
toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

