
Zasady i organizacja  konsultacji dla maturzystów i uczniów klas I i II: 

1. Od 25 maja 2020 r. tegoroczni maturzyści, a od 1 czerwca 2020 r. również uczniowie klas I i II, mają 

możliwość korzystania z konsultacji w trybie stacjonarnym. 

2. Konsultacje są dobrowolne, a nie obowiązkowe. W dalszym ciągu odbywają się lekcje on-line z 

zachowaniem tygodniowego planu lekcji. O udziale uczniów w konsultacjach decydują 

rodzice/opiekunowie prawni ucznia 

3. Konsultacje, o których mowa w ust. 1 i 2 mogą być indywidualne lub grupowe. W grupie może 

przebywać do 12 uczniów. Decyzję o formie konsultacji podejmuje dyrektor, biorąc pod uwagę 

możliwości organizacyjne i kadrowe. 

4. W konsultacjach może uczestniczyć tylko uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych. 

5. W spotkaniu w szkole nie może uczestniczyć uczeń który przebywa na kwarantannie i którego 

rodzina jest objęta kwarantannie. 

6. Obowiązkiem rodzica/opiekuna prawnego jest: 

a) Niezwłoczne poinformowanie dyrektora szkoły, jeśli u ucznia (lub jego rodziny), który 

korzystał z konsultacji wykryto obecność wirusa COVID-19. 

b) Zaopatrzenie dziecka w maseczkę ochronną oraz jednorazowe rękawiczki ochronne. 

c) Dopilnowanie, aby uczeń nie przybywał na konsultacje zbyt wcześnie i nie przebywał przed 

budynkiem szkoły lub w jego okolicach. 

d) Uzupełnienie Oświadczenia (załącznik 1) i Deklaracji (Załącznik 2) oraz dostarczenie ich do 

kancelarii szkoły  za pośrednictwem ucznia, który przyszedł na konsultacje. 

 
7. Pełnoletni maturzyści wypełniają obowiązki omówione w pkt. 6 samodzielnie. 

8. Celem konsultacji jest stworzenie możliwości poprawy proponowanych ocen klasyfikacyjnych, 

wyjaśnienia uczniom niezrozumiałych zagadnień, których nie da się rozwiązać poprzez w ramach 

nauczania zdalnego w postaci lekcji on-line. 

9. Konsultacje odbywają się w terminie uzgodnionym nauczycielem i dyrektorem szkoły. 

10. Terminy konsultacji wyznacza się w taki sposób aby nie kolidowały z tygodniowym planem zajęć 

nauczyciela i klasy prowadzonych zdalnie. 

11. W przypadku przekroczenia dozwolonej liczby uczestników konsultacji, kolejni uczniowie mogą 

ustalać z nauczycielem inny termin konsultacji. 

12. Uczeń informuje nauczyciela poprzez e-dziennik, lub w innym ustalonym z nauczycielem trybie, 

że chce uczestniczyć w konsultacjach oraz podaje informację w jakim celu. Jeśli poprawia ocenę, 

podaje zakres tematyczny, tak, aby nauczyciel przed konsultacjami mógł przygotować 

sprawdzian. W przypadku, gdy prosi o wyjaśnienie niezrozumiałych treści, podaje ich zakres. 

Informacje te przesyła nauczycielowi dwa dni przed konsultacjami. 



13. Konsultacje obejmują wszystkie przedmioty.  

14. W przypadku maturzystów konsultacje obejmują w pierwszej kolejności te przedmioty, z których 

uczniowie będą zdawać egzamin dojrzałości. 

15. Konsultacje prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów, którzy realizowali zajęcia w 

poszczególnych klasach przed dniem 12 marca 2020 r. 

16. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może wyznaczyć innego, niż 

określony w pkt 15, nauczyciela do prowadzenia konsultacji. 

17. Wchodząc do budynku szkoły każdy uczeń zachowuje 2 m odległości od innych wchodzących, 

dezynfekuje ręce, informuje pracownika obsługi, że posiada podpisane deklaracje i oświadczenia 

rodzica, w której zawarta jest jego zgoda na pomiar temperatury – pracownik mierzy 

temperaturę termometrem bezdotykowym. Brak wymaganych oświadczeń, w tym zgody na 

pomiar temperatury, uniemożliwia uczniowi udział w konsultacjach. 

18. Pomiaru temperatury może dokonać pielęgniarka szkolna/nauczyciel lub inny pracownik 

wyznaczony przez dyrektora szkoły. 

19. W czasie konsultacji uczeń korzysta z własnych podręczników i przyborów, nie może ich 

pożyczać. Maseczka może zostać zdjęta, gdy uczeń siedzi w ławce, przy jej opuszczaniu zakłada 

maseczkę. 

20. Okrycia wierzchnie uczeń zabiera ze sobą do sali, szatnie są nieczynne. 

21. Po zakończonych konsultacjach uczniowie opuszczają budynek szkoły, przy wyjściu dokonują raz 

jeszcze dezynfekcji rąk. 

22. Nauczyciel na terenie szkoły przebywa w maseczce ochronnej. Podczas prowadzenia konsultacji 

może zdjąć maseczkę.  

23. Nauczyciel ma obowiązek wietrzenia sali co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 

potrzeby także  w czasie zajęć. 

24. Jeżeli grupa uczniów po przerwie ma kolejne konsultacje, to przerwę spędza pod nadzorem 

nauczyciela, który prowadził konsultacje przed przerwą. 

25. Po zakończeniu konsultacji następuje mycie klamek do sal, włączników do lamp, poręczy krzeseł 

i blatów stołów, klawiatur komputerów oraz toalet. 

 

  



Załącznik nr 1 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Ja niżej podpisany/a: 

………………………………………………………………………………………………… 

( nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego) 

oświadczam, że: 

1. Moja córka/ mój syn:…………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię dziecka) 

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej 

rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak 

choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak 

chorobowych, np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, 

duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe. 

2. Jestem świadom/świadoma pełnej odpowiedzialności związanej z dobrowolnym 

udziałem dziecka w konsultacjach stacjonarnych organizowanych w VI Liceum 

Ogólnokształcącym im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku w aktualnej sytuacji 

epidemiologicznej. 

3. Rozumiem i akceptuję ryzyko, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i mojej 

rodziny w związku z sytuacją epidemiologiczną 

4. Jestem świadom/świadoma, że na terenie placówki, pomimo wprowadzonych w szkole 

obostrzeń sanitarnych i wdrożonych środków ochronnych, może dojść do zakażenia 

Covid – 19. 

5. Jestem świadoma/świadom, że zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie 

zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę w przypadku gdy w szkole (nie tylko 

na terenie) u personelu, innego dziecka, jego rodziny wystąpi zakażenie lub 

podejrzenie zakażenia. 

6. Informuję, że moje dziecko nie jest uczulone na wszelkie środki dezynfekujące. 

 

 

…………………………………                                       ………………………………… 

                miejscowość, data              podpis rodzica/opiekuna prawnego                                                                                                                                                                     



  Załącznik nr 2 

 

DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

Ja niżej podpisana/podpisany: …………………………………………………………………. 

 oświadczam, co następuje: 

1. Zapoznałam/łem się z zasadami organizacji konsultacji dla maturzystów i uczniów klas I i 

II w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku. 

2. Wyrażam zgodę na kontrolny pomiar temperatury ciała przez pielęgniarkę/nauczyciela/ 

wyznaczonego przez dyrektora pracownika placówki z użyciem bezdotykowego 

termometru. 

3. Zobowiązuję się do natychmiastowego osobistego odebrania dziecka z placówki w razie 

wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych, które wystąpiły w czasie pobytu w 

placówce. 

4. Przyjmuję do wiadomości, że w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, a 

także jeżeli kontrolne sprawdzenie temperatury ciała wykaże wartości powyżej 37 stopni, 

w drodze jednostronnej decyzji dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i 

będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych, po okazaniu 

zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego jego stan zdrowia, umożliwiający ponowne 

przyjęcie. 

5. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji 

zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu. 

 

…………………………………                                       ………………………………… 

                miejscowość, data              podpis rodzica/opiekuna prawnego       

  



  Załącznik nr 3 

  
INSTRUKCJA MYCIA RĄK  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  



INSTRUKCJA DEZYNFEKCJI RĄK  

  
  
INSTRUKCJA NAKŁADANIA I ZDEJMOWANIA MASECZKI  
 



 
  
  
  
  
  
INSTRUKCJA NAKŁADANIA I ZDEJMOWANIA RĘKAWIC  



  
 
 

 


