Informacja o prowadzeniu konsultacji dla klas
IV Technikum od 9 listopada 2020r.
Zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, od poniedziałku, 9 listopada br. uczniowie klas IV Technikum będą
mieli możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych lub grupowych
z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń
przystępuje do egzaminu maturalnego.
Zajęcia będą prowadzone na terenie szkoły z zachowaniem zasad sanitarnych oraz
z uwzględnieniem procedur opracowanych na podstawie wytycznych dla szkół
Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji
Narodowej.
 Uczeń/uczniowie, którzy chcą uczestniczyć w konsultacjach proszeni
są o poinformowanie nauczyciela poprzez dziennik elektroniczny
o takim zamiarze.
 Nauczyciel ustala z uczniem/uczniami termin konsultacji (dzień,
godzina), następnie powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.
 Dyrektor szkoły wyznacza odpowiednią salę oraz zapewnia
bezpieczne warunki do przeprowadzenia konsultacji.

PROCEDURA ORGANIZACJI KONSULTACJI
PROWADZONYCH PRZEZ NAUCZYCIELI NA TERENIE
ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH
I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W TARNOWSKICH GÓRACH
(opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wytycznych dla szkół Głównego
Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej)

Procedura obowiązuje w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19.
2. Konsultacje dla uczniów klas IV Technikum prowadzone są przez
nauczycieli zgodnie z potrzebami edukacyjnymi młodzieży.
3. Konsultacje dla uczniów odbywają się w okresie od 9 listopada do
29 listopada 2020 roku, w dniach i godzinach ustalonych przez nauczycieli
z uczniami oraz dyrekcją szkoły.
4. W zajęciach nie mogą uczestniczyć uczniowie chorzy lub przebywający
w domu na kwarantannie lub w izolacji oraz mieszkający z osobą,
która przebywa na kwarantannie lub w izolacji.
5. Po wejściu na teren szkoły należy bezwzględnie zdezynfekować ręce.
6. Należy mieć założone środki ochrony osobistej tj. maseczki/przyłbice
zasłaniające usta i nos oraz rękawiczki.
7. Maseczkę/przyłbicę będzie można zdjąć po wejściu na salę.
8. Podstawowym celem konsultacji dla uczniów jest przygotowanie do
egzaminu maturalnego oraz:
 uzupełnienie przez ucznia treści podstawy programowej nauczania
przedmiotu obowiązkowego,
 rozszerzenie przez ucznia treści podstawy programowej nauczania
przedmiotu obowiązkowego,
 poprawa oceny, w tym przygotowanie do poprawy oceny.
9. Nauczyciele będą prowadzili konsultacje z przedmiotów, z których
uczniowie przystępują do egzaminu maturalnego.
10. Konsultacje są prowadzone przez nauczycieli z kwalifikacjami do
nauczania przedmiotów obowiązujących w szkole, w salach
dydaktycznych wyznaczonych dla jednego ucznia bądź dla grupy liczącej
nie więcej niż 10 uczniów.
1.

Podczas przerwy pomiędzy zajęciami uczniowie noszą maski/przyłbice
oraz zachowują dystans społeczny nie mniejszy niż 2 metry. Salę należy
przewietrzyć.
12. Uczniowie korzystający z toalety podczas przerwy wchodzą do niej
pojedynczo, zachowując dystans społeczny. Po zakończonych
czynnościach toaletowych myją i dezynfekują ręce zgodnie z instrukcją
mycia i dezynfekcji rąk. Ręce wycierają w jednorazowy ręcznik
papierowy. W jednej łazience szkolnej nie może przebywać więcej niż 2
uczniów.
13. Uczeń ma prawo przynieść do szkoły niezbędne podręczniki i przybory
szkolne oraz korzystać z nich i przechowywać we własnej teczce lub na
ławce szkolnej.
14.
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.
15.
Uczeń po zakończonych konsultacjach niezwłocznie opuszcza szkołę,
zachowując dystans społeczny podczas pobytu w szatni i w drodze do
wyjścia ze szkoły. Nie kontaktuje się z kolegami i koleżankami, nie
pozostaje w szkole bez zgody i wiedzy nauczyciela. Po wyjściu z sali
niezwłocznie nakłada maseczkę na usta i nos zgodnie z instrukcją
nakładania i zdejmowania maseczki.
16. Uczniowie siedzą w ławkach pojedynczo z zachowaniem odległości od
siebie nie mniejszej niż 1,5 metra. Nie zmieniają miejsca siedzenia przez
cały czas pobytu na zajęciach.
17. Zawsze stosują się do poleceń wydawanych przez nauczyciela.
18.
Uczniowie korzystają wyłącznie z własnych pomocy dydaktycznych
oraz podręczników i zeszytów ćwiczeń.
19.
Nauczyciel nie wykorzystuje podczas konsultacji materiałów
dydaktycznych, które nie są odkażone lub których nie można
zdezynfekować.
20.
Po zakończonych zajęciach sala jest wietrzona i dezynfekowana.
11.

