III. Organizacja konsultacji.
1. Z konsultacji mogą korzystać uczniowie zdrowi, którzy nie podlegają kwarantannie i ich

rodziny także nie podlegają kwarantannie lub izolacji.
2. W szkole mogą przebywać w wyznaczonym terminie uczniowie i tegoroczni absolwenci,
którzy uzgodnili z nauczycielami potrzebę konsultacji lub chcą zwrócić książki do biblioteki.
3. Konsultacje organizowane są od 1 czerwca dla wszystkich uczniów – niepełnoletni uczniowie
mają zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na udział w konsultacjach (załącznik nr 1).
4. Potrzebę konsultacji w budynku szkoły uczeń, opiekun ucznia lub tegoroczny absolwent
zgłasza mailowo przez dziennik elektroniczny do nauczyciela i wychowawcy (z podaniem
celu/problemu edukacyjnego, który zamierza omówić z nauczycielem) do dnia 28.05.2020 r.
do 12.00.
5. Nauczyciel lub wychowawca informuje dyrektora szkoły o potrzebach przeprowadzenia
konsultacji tj. ilość uczniów, przedmiot i cel konsultacji, do 28.05.2020 r. do godziny 13.00.
6. Dyrektor, po zebraniu od nauczycieli i wychowawców informacji o potrzebie konsultacji
przygotowuje harmonogram
i
przekazuje go nauczycielom, wychowawcom
i zainteresowanym uczniom w terminie do 29.05.2020 r. do 15.00.
7. Uczeń jest zobowiązany do obecności na konsultacjach, jeśli umówił się z nauczycielem.
8. Konsultacje mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy.
9. W dniach 08.06 – 12.06.2020 r., w związku z egzaminami maturalnymi konsultacje
w budynku szkoły nie będą prowadzone.
10. Jednorazowo w sali szkolnej podczas konsultacji może przebywać co najwyżej 12 osób.
11. Do przeprowadzenia konsultacji dyrektor może wyznaczyć nauczyciela nie uczącego danego
ucznia, czy danego oddziału szkolnego.
12. Grupa uczniów do danej konsultacji tworzona jest w zależności od potrzeb uczniów i nie
musi być grupą oddziałową. Dyrektor może ustalić grupę międzyoddziałową.
13. Daty konsultacji wyznaczane są w zależności od możliwości organizacyjnych szkoły
i harmonogramu pracy zdalnej nauczycieli.
14. Konsultacje w budynku szkoły przeprowadzane będą z zachowaniem reżimu sanitarnego:
z zachowaniem odległości maseczek i dezynfekcji rąk, przy czym nauczyciel tłumaczący
zagadnienie uczniom przy tablicy w odległości min. 2m nie ma obowiązku noszenia maseczki.

14. Nauczyciel po odbytej konsultacji ma obowiązek przedstawienia dyrektorowi szkoły listy
obecności uczniów - lista powinna zawierać imię, nazwisko, klasę oraz informację
o przedmiocie, z którego była udzielana konsultacja, temacie konsultacji i czasie jej trwania.

Załącznik nr 1
Zgoda rodzica / opiekuna prawnego na udział w konsultacjach
w czasie ograniczonego funkcjonowania szkoły tj. zdalnej nauki.
Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 marca 2020 r. w
sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595, 642, 742, 780 i
871) ja niżej podpisana/podpisany,
………………………………………………………………………………………………………
(czytelny podpis rodzica )

Wyrażam zgodę na uczestnictwo córki/syna:
………………………………………………………………..……… z klasy: ……………………
(Imię i nazwisko ucznia)

w konsultacjach organizowanych przez szkołę na terenie placówki.
Ełk, dnia 01.06.2020 r.

