Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim

Organizacja konsultacji dla uczniów
i absolwentów
Zespołu Szkół Technicznych
w Janowie Lubelskim
WAŻNE:

Z zajęć w formie konsultacji w szkole
mogą korzystać uczniowie i absolwenci zdrowi,
bez objawów choroby zakaźnej.
Konsultacje dla absolwentów

▪

Od 25 maja br. możliwe będą konsultacje na terenie szkoły dla wszystkich chętnych
absolwentów klas maturalnych.

▪

Konsultacje będą odbywały się w godzinach 15.00-18.00., zgodnie z opracowanym
harmonogramem odpowiadającym potrzebom zdających.

▪

Tegoroczni absolwenci Technikum otrzymają poprzez dziennik elektroniczny link do
formularza, w którym wskażą, w jakich konsultacjach zechcą uczestniczyć.

▪

Po analizie potrzeb absolwentów i ustaleniu szczegółowych terminów
z nauczycielami, zdający zostaną poinformowani drogą elektroniczną
o harmonogramie konsultacji.

Konsultacje dla uczniów
▪

Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje na terenie szkoły dla wszystkich chętnych
uczniów naszej szkoły, ze wszystkich przedmiotów.

▪

Priorytetem będą konsultacje z zajęć zawodowych praktycznych, wspierające uczniów
w przygotowaniach do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
Konsultacje z tych zajęć będą odbywały się w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku
do piątku w kolejnych tygodniach roku szkolnego według opracowanego i
przekazanego uczniom harmonogramu. Realizacja obowiązkowych lekcji zdalnych
będzie wówczas przeniesione na godziny popołudniowe.

▪

Konsultacje z pozostałych przedmiotów będą odbywały się w godzinach 15.00-18.00.,
zgodnie z opracowanym harmonogramem odpowiadającym potrzebom uczniów.

▪

Aby móc uczestniczyć w konsultacjach, należy przesłać Wychowawcy pocztą
elektroniczną lub przynieść na pierwsze spotkanie zgodę rodzica/opiekuna na udział
w konsultacjach (uczniowie niepełnoletni) lub dostarczyć w podobny sposób pisemną
zgodę pełnoletniego ucznia.

▪

Wychowawcy należy tez przesłać informację, w konsultacjach z jakich przedmiotów
uczeń chce uczestniczyć.

O czym musisz pamiętać, przychodząc do szkoły na konsultacje
▪

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

▪

Wchodź do szkoły z zasłoniętymi ustami i nosem (gdy już będziesz na zajęciach,
możesz je odsłonić).

▪

Przeczytaj informacje o zasadach bezpieczeństwa, znajdujące się przy wejściu do
szkoły.

▪

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

▪

Przebywając na terenie szkoły, w sali, na korytarzu, w bibliotece szkolnej, w szatni, w
toalecie, unikaj większych skupisk uczniów, zachowując 2 m dystansu społecznego
pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.

▪

Jeśli w czasie zajęć źle się poczujesz, zgłoś ten fakt niezwłocznie nauczycielowi
prowadzącemu konsultacje.

▪

Możesz uczestniczyć w konsultacjach indywidualnych lub grupowych (do 12 osób).

▪

Możesz korzystać z biblioteki szkolnej, która będzie otwarta również w godzinach
popołudniowych. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki znajdziesz przy wejściu
do biblioteki.

▪

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.

▪

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 zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

Podstawa prawna organizowania konsultacji:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19

