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PROCEDURA UCZNIOWSKICH KONSULTACJI 

W VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  
IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W RADOMIU   

 
w okresie od 25 maja 2020 roku do 5 czerwca 2020 roku 

 
 

1. Konsultacje prowadzone na terenie szkoły są inicjowane przez uczniów. 

2. Każdy licealista potrzebujący wsparcia, wyjaśnienia i pomocy nauczyciela drogą librusową 

umawia się z nim w określonym dniu i godzinie. 

3. W przypadku, gdy uczeń zrezygnuje z udziału w konsultacji, powinien poinformować           

wychowawcę oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia o swojej nieobecności. 

4. Konsultacje w liceum organizuje się z zachowaniem nw. środków i zasad bezpieczeństwa: 

a) na  jedną osobę w  sali przypada 4 m 2 (prowadzący konsultację i uczestnicy), jednak 

grupa uczniów nie może być większa niż 12 osób; 

b) należy zachować 2 m dystansu społecznego między osobami; 

c) odstęp między stolikami w sali podczas konsultacji wynosi 1,5 m; 

d) na jednego ucznia przypada 1 stolik; 

e) uczniowie przebywają na terenie szkoły zgodnie z opracowanym przez wicedyrektora 

harmonogramem na podstawie informacji pozyskanych od nauczycieli; 

f) prowadzący zajęcia oraz uczestnicy mają obowiązek noszenia maseczek/przyłbic 

oraz jednorazowych  rękawiczek; 

g) przed wejściem do szkoły należy zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym;  

h) prace porządkowe są monitorowane  ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji 

sal do konsultacji, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni 

dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy 

krzeseł i powierzchni płaskich,  w tym blatów w salach; 

i) co godzinę pomieszczenie, w którym odbywały się konsultacje winno być wietrzone; 

j) zaleca się unikać skupisk uczniów i zachowywać dystans podczas przebywania          

w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych  na terenie szkoły; 

k) po zakończeniu konsultacji zabrania się uczniom gromadzenia  się na korytarzu; 

l) jeśli uczeń jest chory  lub ktoś z domowników choruje lub pozostaje w izolacji, 

licealista nie może uczestniczyć w konsultacjach. 

 
 


