Procedury dotyczące konsultacji
IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku

1. Zasady konsultacji
W szkole przeprowadzane są konsultacje tylko i wyłącznie w bardzo małych
grupach. Miejscem konsultacji jest sala nr 2. Tylko dla informatyki wyznacza się klasę
nr 13.
Przy wejściu do szkoły każda osoba musi skorzystać z płynu do dezynfekcji.
2. Informacja dla uczniów.
 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.
 W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans
społeczny.
 Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz
przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast
umyj ręce.
 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.
 Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w
toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

3. Harmonogram konsultacji
DATA
2 czerwca 2020
wtorek
godz. 11.00
3 czerwca 2020
środa
godz. 13.00
4 czerwca 2020
czwartek
godz. 9.00
5 czerwca 2020
piątek
godz. 9.00

NAUCZYCIEL I SALA
Barbara Mularczyk
sala nr 2
Mariusz Sapota
sala nr 2
Justyna Zysk
sala nr 2
Marek Kowalczyk – Kudziarz
sala nr 13
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5 czerwca 2020
piątek
godz. 10.00
5 czerwca 2020
piątek
godz. 11.00
5 czerwca 2020
piątek
godz. 12.00

Mirosław Kulawik
sala nr 2
Małgorzata Herok
sala nr 2
Małgorzata Herok
sala nr 2
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