
ZARZĄDZENIE  

DYREKTORA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI 

DWUJĘZYCZNYMI IM. A. MICKIEWICZA W PIASTOWIE 

z dnia 25.05.2020 r. 

w sprawie organizacji konsultacji dla klas pierwszych i drugich oraz tegorocznych maturzystów 

w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie                   

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CODIV-19. 

 

Podstawa prawna:  

1. § 18 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.                     

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  (Dz. U. z 
2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.); 

2. rozporządzenie 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. z 2020 r. poz. 410 z późn. zm.); 

3. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

1. W dniach od 25 V 2020 r. do zakończenia roku szkonego 2019/20 w Liceum Ogólnokształcącym                             

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie organizowane są stacjonarne 

konsultacje dla uczniów i tegorocznych absolwentów Liceum. Szczegółowe zasady organizacji 

konsultacji reguluje Regulamin konsultacji, stanowiący Załącznik nr 1 do zarządzenia. 

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, konsultacje dla uczniów i tegorocznych absolwentów 

Liceum prowadzone będą również z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

§ 2. 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły oraz w dzienniku Librus.  

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącącego 

 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie 



Załącznik nr 1 
do Zarządzenia z dnia 25 V 2020 r. w sprawie organizacji konsultacji dla klas pierwszych                

i drugich oraz tegorocznych maturzystów w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem CODIV-19. 

 
ORGANIZACJA KONSULTACJI Z UCZNIAMI  W LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI                         

IM. ADAMA MICKIEWICZA W PIASTOWIE 

OBOWIĄZUJE OD 25 MAJA 2020 R. 

I. Ogólne zasady wprowadzania konsultacji: 

Nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza   w 

Piastowie ustalają zakres, wymiar i sposób konsultacji bezpośrednio z grupą uczniów, której one dotyczą. O 

sposobie i miejscu realizacji konsultacji decyduje nauczyciel. Konsultacje są dobrowolne dla ucznia. Dla 

bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników szkoła prowadzi rejestr konsultacj i. 

II. Harmonogram wprowadzania konsultacji: 

Data Dla kogo Zakres konsultacji 

25 maja 2020 r. 

Tegoroczni absolwenci szkoły,  

którzy w 2020 r. przystąpią do 

egzaminu maturalnego 

przedmioty które absolwenci będą zdawać 

na maturze 

1 czerwca 2020 r. Uczniowie pozostałych klas  wszystkie przedmioty 

 

III. Wytyczne do bezpiecznej organizacji konsultacji dla uczniów                               

i absolwentów LO: 

Organizacja zajęć  

1. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.  

2. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 2 m  

(1 uczeń – 1 ławka szkolna). 



3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie konsultacji mogą znajdować się 

na stoliku szkolnym. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między 

sobą. 

4. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę. 

5. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

6. Należy zapewnić taką organizację konsultacji, która uniemożliwi stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup uczniów (godziny zapraszania grup ustalone wcześniej z sekretariatem 

szkoły ). 

7. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

8. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w 

każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

9. Do szkoły może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną. 

10. Nauczyciel zgłasza chęć prowadzenia konsultacji z 2-dniowym wyprzedzeniem, w celu 

odpowiedniej dezynfekcji pomieszczenia dydaktycznego. 

11. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno uczestniczyć w 

konsultacjach realizowanych w szkole(dotyczy ucznia i nauczyciela). 

12. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe 

lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach. 

13. Uczeń i nauczyciel do momentu rozpoczęcia konsultacji (zajęcia swojego miejsca w ławce – 

przebywa w maseczce i rękawiczkach). 

14. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym 

pomieszczeniu ( sala P1) z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie 

powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły. W przypadku 

pojawienia się niepokojących objawów chorobowych należy bezzwłocznie poinformować 

dyrektora szkoły. 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

15. Przy wejściu głównym  znajdują się numery telefonów do najbliższej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi 

należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.  

16. Przy wejściu do budynku szkoły należy skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk. 

17. Pracownicy szkoły będą pilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały 

dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały 

obowiązujących stref przebywania. 

18. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem. 

19. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne 

środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos. 

20. Szkoła zapewnia bieżącą dezynfekcję toalet. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

21. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. 

22. Na parterze w Sali P1 wyznaczono i przygotowano (m.in. w środki ochrony i płyn 



dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować* osobę w przypadku 

zdiagnozowania objawów chorobowych. 

23. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

Inne 

25. Na terenie szkoły konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych, nie 

większych niż pięcioosobowych grupach. 

26. Podczas konsultacji odbywających się w szkole na osobę przypada co najmniej 5 m
2
 

27. Ze względów epidemiologiczno-sanitarnych preferowaną formą konsultacji w naszej szkole są 

konsultacje zdalne. 

28. Wypożyczone z biblioteki szkolnej książki oddajemy dopiero po zakończeniu zawieszenia 

zajęć. Do tego czasu jedynie osoby wypełniające kartę obiegową przynoszą książki z informacją 

na kartce, mówiącą o tym, który uczeń dokonuje ich zwrotu. 

 

III. Dla ucznia: 

 

Uczeń biorący udział w konsultacjach w szkole zobowiązany jest: 

1) Na bieżąco odczytywać wiadomości w dzienniku elektronicznym Librus;  

3) Nie umawiać się na konsultacje, jeżeli jest chory lub w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie 

lub w izolacji;  

4) Jeżeli uczeń umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, proszony jest, aby zgłosił ten fakt 

odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia; 5) Zabierać 

do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będzie  możliwości pożyczenia od 

innych uczniów; 

6) W drodze do i ze szkoły uczeń powinien korzystać z osłony na usta i nos oraz zachowywać dystans 

społeczny; 

7) Przed wejściem do sali obowiązkowo uczeń musi zdezynfekować ręce; 

9) Stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, 

zachowywać dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust; 

10) Zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania  czy kasłania;  

11) Unikać większych skupisk uczniów, zachowywać dystans przebywając na korytarzu,                     

w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły i poza nią. 

 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącącego 

 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie 


