
Zarządzenie nr 7/2020 

Dyrektora 

I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny w Siedlcach 

w sprawie organizacji zajęć konsultacyjnych 

dla uczniów klas pierwszych i drugich 

 

 

Na podstawie § 1 ust. 3) pkt c) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14 maja 

2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 871) zarządzam, co następuje: 

1. W dniach 01 – 05 czerwca 2020 w budynku szkoły organizowane będą konsultacje dla 

uczniów klas pierwszych i drugich I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. 

Świętej Rodziny w Siedlcach. 

2. Konsultacje nie mają charakteru zajęć dydaktycznych. Ich zadaniem jest: 

a) poinformowanie ucznia o jego brakach oraz o sposobach ich eliminacji; 

b) wskazanie uczniom ścieżki nauki własnej.  

3. Nauczyciel może wykorzystać czas konsultacji do zobligowania ucznia do 

uzupełnienia zaległych sprawdzianów z nauczania zdalnego. 

4. W dniach 01 – 05 czerwca 2020 biblioteka szkolna będzie dostępna dla uczniów w 

godz. 9.00 – 15.00. 

5. Harmonogram konsultacji, po ustaleniach z Radą Pedagogiczną, zostanie ogłoszony 

do dn. 25 maja 2020 na stronie internetowej szkoły i w systemie Librus w zakładce 

Ogłoszenia. 

6. Regulamin konsultacji wraz z zasadami pobytu uczniów w szkole opracowuje 

Dyrektor I KLO i podaje do wiadomości uczniom, rodzicom i nauczycielom (por. § 1, 

pkt 5) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14 maja 2020 

zmieniającego 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 poz. 872)). 

7. Zarządzenie wchodzi w życie 01 czerwca 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Regulamin konsultacji dla uczniów klas pierwszych i drugich 

w I Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Świętej Rodziny w Siedlcach 

w dn. 01 – 05 czerwca 2020 

 

1. W dniach 01 – 05 czerwca 2020 w budynku szkoły organizowane będą konsultacje dla 

uczniów klas pierwszych i drugich I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. 

Świętej Rodziny w Siedlcach. 

2. W dniach 01 – 05 czerwca 2020 biblioteka szkolna będzie dostępna dla uczniów w 

godz. 9.00 – 15.00. 

3. Po ogłoszeniu harmonogramu konsultacji uczniowie za pomocą systemu Wiadomości 

Librus zapisują się u nauczycieli na wskazane godziny konsultacyjne. Jeśli godziny 

konsultacji pokrywają się z innymi zajęciami w systemie nauczania zdalnego, uczeń 

zobowiązany jest poinformować nauczyciela prowadzącego te zajęcia o swoim udziale 

w konsultacjach. 

4. Liczba uczniów uczestniczących w konsultacjach jest ograniczona do 14 osób 

znajdujących się w sali lekcyjnej.  

5. O udziale ucznia w konsultacjach decyduje nauczyciel, biorąc pod uwagę potrzeby 

uczniów i ich osiągnięcia w nauce. Pierwszeństwo w zapisach mają osoby z 

orzeczeniami o SPE oraz osoby zagrożone oceną niedostateczną w klasyfikacji 

rocznej. 

6. Nauczyciel może zobligować ucznia do udziału w konsultacjach w celu 

wyegzekwowania zaległych sprawdzianów z nauczania zdalnego. 

7. Uczeń, chcący skorzystać z księgozbioru szkolnej biblioteki, zobowiązany jest do 

wcześniejszego powiadomienia sekretariatu szkoły o swoim zamiarze oraz o terminie 

swojego przybycia do szkoły. Podanych terminów należy bezwzględnie przestrzegać.  

8. Zasady ogólne obowiązujące wszystkich w czasie odbywania się konsultacji: 

a) W szkole mogą przebywać tylko nauczyciele, uczniowie będący na konsultacjach 

oraz pracownicy szkoły. Osoby trzecie, w tym rodzice, nie mogą być wpuszczani 

na teren szkoły (por. Wytyczne GIS) 

b) W konsultacjach nie mogą brać udziału uczniowie posiadający objawy chorobowe 

charakterystyczne dla zakażenia koronawirusem oraz uczniowie, w których domu 

znajduje się osoba przebywająca na kwarantannie lub w izolacji. Zapisując ucznia 

na konsultacje nauczyciel zobowiązany jest odebrać od niego oświadczenie o 

niezachodzeniu wyżej wymienionych przesłanek (por. jw.) 

c) W czasie konsultacji uczniowie nie mogą korzystać z pomocy szkolnych, 

przyborów i innych elementów wyposażenia pracowni szkolnych. Wyjątkiem jest 

sprzęt komputerowy, wykorzystywany do konsultacji z informatyki. 

d) Uczniów obowiązuje poza salami lekcyjnymi używanie maseczek ochronnych oraz 

przestrzeganie zasad higieny i bezpiecznej odległości. 

9. W czasie udziału w konsultacjach oraz w przypadku korzystania z biblioteki szkolnej 

każdy uczeń zobowiązany jest do: 

a) przybycia do szkoły oraz jej opuszczenia w maseczce ochronnej oraz używania jej 

poza salą lekcyjną; 

b) dezynfekcji rąk bezpośrednio po przybyciu do szkoły za pomocą żelu 

antybakteryjnego, znajdującego się w podajniku przy wejściu do budynku liceum 

oraz za każdym razem, gdy korzysta z toalety szkolnej (podajniki żelu 

antybakteryjnego znajdują się w każdej toalecie szkolnej) po uprzednim umyciu 

rąk;  



c) przyniesienia własnych przyborów i podręczników oraz nie pozostawiania ich w 

szatni szkolnej, nawet jeśli będzie uczestniczył w konsultacjach z innych 

przedmiotów w innych terminach; 

d) korzystania z szatni szkolnej tylko do zmiany obuwia i pozostawienia ubrania 

wierzchniego w swojej szafce. Surowo zabronione jest przebywanie w szatni 

szkolnej oraz korzystanie z niej w celach niewymienionych wyżej; 

e) niewnoszenia na teren szkoły artykułów spożywczych oraz napoi; 

f) zachowywania bezpiecznego odstępu od innych osób; 

g) natychmiastowego powiadomienia nauczyciela, dyrekcję szkoły lub pracownika o 

zaobserwowanych niebezpiecznych objawach chorobowych u kolegów; 

h) natychmiastowego opuszczenia budynku szkoły po zakończeniu konsultacji; 

i) w przypadku niemożności przybycia na wyznaczone konsultacje zobowiązany jest 

zawiadomić nauczyciela przedmiotu, aby z konsultacji mógł skorzystać inny uczeń. 

10. W czasie konsultacji każdy nauczyciel i pracownik szkoły zobowiązany jest do: 

a) zachowania zasad higieny, używania żelu antybakteryjnego w tych samych 

sytuacjach, jak uczniowie, oraz stosowania bezpiecznych odległości pomiędzy 

uczniami; 

b) natychmiastowego reagowania na sytuację zagrożenia zdrowia poprzez 

odprowadzenie ucznia z objawami do gabinetu pomocy przedmedycznej oraz 

powiadomienie dyrekcji szkoły o zaistniałym przypadku; 

c) wietrzenia sal lekcyjnych co godzinę; 

d) dezynfekcji sali lekcyjnej po każdej grupie konsultacyjnej; 

e) zwracania uwagi uczniom na zachowania niebezpieczne; 

f) rygorystycznego przestrzegania czasu konsultacji. 

11. Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do dezynfekcji obwolut książek zwracanych 

do biblioteki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


