HARMONOGRAM KONSULTACJI
DLA MATURZYSTÓW OD 25 MAJA 2020 r.
Zgodnie z :
▪ Rozporządzeniem MEN z 14 maja 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz.U.2020.871)
▪ Rozporządzeniem MEN z dnia 14 maja 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.872)
▪ Komunikatem MEN - wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół
od 25 MAJA 2020 r. absolwenci Technikum mają możliwość skorzystania z konsultacji na terenie szkoły:
● indywidualnych
lub
● w małych grupach (w grupie może przebywać do 12 uczniów) ze wszystkich przedmiotów
z zachowaniem wymogów sanitarnych .
Wymiar konsultacji zostaje uzależniony od zgłaszanych potrzeb uczniów oraz warunków szkoły.
Konsultacje mają charakter dobrowolny dla absolwentów i są skierowane do tych, którzy przystępują do
egzaminu maturalnego
Każdy absolwent będzie miał możliwość wyjaśnienia przez nauczycieli trudnych kwestii oraz
usystematyzowania materiału.
Absolwencie:
▪

Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych na terenie szkoły. Potrzebę konsultacji zgłoś
wychowawcy/ nauczycielowi w formie wiadomości przez ustalony kanał komunikacji.

▪

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.

▪

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

▪

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

▪

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

▪

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

▪

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.

▪

Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę
innym w tym zakresie.

▪

Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych
pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

▪

Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek –
- jedna osoba wypożyczająca w pomieszczeniu biblioteki.

Lp.

Termin/ klasa/ forma
Nazwisko i imię
prowadzony przedmiot/
rodzaj zajęć

1.

2.
3.
4.

Osmański Zygmunt
matematyka
sala 21

Kińska Teresa
język polski
sala 14
Lewandowski Tomasz
język angielski
sala 21
Warlikowska Wioletta
język polski
sala 23

egzamin potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie

Pn 10.00 – 10.45
wietrzenie sali/ew zmiana
sali
Pn 11.15 – 12.00

prowadzonych konsultacji
(organizowanych
poza planem zajęć zdalnych)
wyjaśnienia trudnych zagadnień, kwestii,
usystematyzowania materiału,
możliwość poprawy oceny - zbliżająca się
klasyfikacja za II półrocze i ocena roczna
8 os. MC,MD,KM,WS,WP,JP,KR,MO
8 os. JS,KCh,DF,JK,DW,JH,KM,MS

ustalony termin w pn. 25 maja 2020
Śr 11.00 – 11.45

1 os.

Śr 10.00 – 10.45

3 os.

