
Procedury uczestnictwa w konsultacjach  od 16 listopada 2020r. na teranie 

szkoły dla uczniów klasy III Liceum Ogólnokształcącego w  Zespołu Szkół im. 

Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej. 

Podstawa Prawna: Rozporządzanie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 listopada Dziennik 

Ustaw poz. 1960,  §2 ust. 6 

Każdy uczeń , który będzie chciał uczestniczyć w konsultacjach musi przestrzegać 

następujących zasad: 

  

 Dzień wcześniej poinformować nauczyciela(telefonicznie, e:mail, dziennik 
elektroniczny, komunikator ) o uczestnictwie w konsultacjach – numery telefonów i 
adresy e:mail nauczycieli na stronie szkoły www.loizbica.pl w zakładce materiały 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. 

 W  danej sali może przebywać do 8 uczniów.  

 Na terenie szkole i w salach lekcyjnych  obowiązuje zakrywanie ust i nosa. 

 W jakiej sali uczniowie będą mieli konsultacje z poszczególnych przedmiotów zostaną 
dzień wcześniej poinformowani przez nauczyciela. 

 Biblioteka szkolna będzie czynna  od poniedziałku do środy od godz. 8.00 do 13.00 

 W bibliotece, będzie wyznaczył miejsce  do składowania oddawanych książek. 

 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. 

 Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły. 

 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.  

 Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w 
toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

 

http://www.loizbica.pl/

