
Organizacja konsultacji  

dla uczniów klas pierwszych i drugich  

Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  

im. Bolesława Chrobrego w Gryficach 

 

 Informacje ogólne: 

1. Od 01.06 2020 r. rozpoczynają się dobrowolne konsultacje dla uczniów klas  

pierwszych i drugich zgodnie z ustalonym planem. 

2. Konsultacje odbywają się w formie stacjonarnej. 

3. Konsultacje mogą odbywać się indywidualnie lub w grupach do 12 osób. 

4. W konsultacjach może uczestniczyć tylko uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych. 

5. W spotkaniu w szkole nie może uczestniczyć uczeń, który przebywa na kwarantannie                        

oraz którego rodzina przebywa na kwarantannie. 

       

  Zadania rodzica: 

1. Natychmiastowe poinformowanie dyrektora szkoły, jeśli u ucznia (lub jego rodziny), 

który korzystał z konsultacji wykryto koronawirusa. 

2. Zaopatrzenie dziecka w maseczkę. 

3. Dopilnowanie, aby uczeń nie wychodził na konsultacje zbyt wcześnie i nie stał przed  

szkołą. 

 

Zadania uczniów: 

1. Uczeń chcący skorzystać z konsultacji dzień wcześniej wysyła do nauczyciela 

wiadomość poprzez dziennik elektroniczny z informacją o chęci spotkania                      

oraz określa problematykę konsultacji. 

2. Uczeń przychodzi do szkoły na 5 minut przed rozpoczęciem konsultacji. 

3. Wchodząc do szkoły każdy uczeń zachowuje 2 m odległości od innych wchodzących  

i dokonuje dezynfekcji rąk. 



4. Uczeń przechodzi od razu do sali, w której konsultacje się odbywają. Nie może 

przebywać na korytarzu, aby uniknąć tłoku.  

5. W czasie konsultacji korzysta z własnych podręczników i przyborów, nie może ich 

pożyczać. 

6. Maseczka może zostać zdjęta, gdy uczeń siedzi w ławce, przy jej opuszczaniu zakłada 

maseczkę. 

7. Uczeń nie korzysta z szatni, zabiera kurtkę  ze sobą do sali. 

8. Od razu po zakończonych konsultacjach uczeń opuszcza budynek szkoły,                       

przy wyjściu dokonuje raz jeszcze dezynfekcji rąk. 

9. Uczeń, który będzie łamał zasady otrzymuje punkty ujemne.  

 

Zadania nauczyciela: 

1. Informuje dzień wcześniej dyrektora szkoły o deklarowanej liczbie uczniów  chcących 

skorzystać w danym dniu z konsultacji oraz przekazuje w dniu konsultacji  informację 

o rzeczywistej liczbie uczniów. 

2. Odbyte konsultacje dokumentuje w dzienniku elektronicznym (zakładka narzędzia, 

dodatkowe godziny nauczycieli, konsultacje). 

3.  Rozmieszcza uczniów uczestniczących w konsultacjach przy stolikach tak, aby przy 

jednym siedział jeden uczeń w odległości co najmniej 1,5 m  od innego ucznia. 

4. Odnotowuje w librusie obecność  uczniów na konsultacjach.   

5. Przypomina o zachowaniu bezpieczeństwa i pilnuje przestrzegania zasad. 

6. Dopilnowuje, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów. 

7. Dba o wietrzenie sali. 

8. W przypadku ucznia, który przejawia niepokojące objawy choroby nauczyciel  izoluje  

w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości innych osób                             

i niezwłocznie  powiadamia rodziców/opiekunów prawnych  w celu pilnego odebrania 

ucznia ze szkoły. 


