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Konsultacje stacjonarne dla uczniów przystępujących  

do egzaminu maturalnego w roku 2021 

Zajęcia praktyczne stacjonarne dla uczniów klas IV zdających 

egzamin z kwalifikacji  

w sesji zimowej(styczeń/luty 2021) 

korekta 

Podstawa prawna 

Rozporządzenie MEN z dnia 05 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19  

 

1. Zasady prowadzenia konsultacji stacjonarnych z uczniami 

przystępującymi do egzaminu maturalnego w roku 2021  
 

Założenia ogólne 

a. Udział w konsultacjach stacjonarnych dla uczniów klas maturalnych jest dobrowolny. 

b. Aby uczeń klasy maturalnej mógł skorzystać z konsultacji, musi zgłosić się do 

nauczyciela (wiadomość e-mail w e-dzienniku, czat na platformie Office 365 (Teams), 

kontakt telefoniczny. 

c. Konsultacje z nauczycielem odbywają się w dniu wyznaczonym w harmonogramie. 

d. Grupa uczniów biorących jednocześnie udział w konsultacjach nie może przekroczyć 

liczby 5 osób. W przypadku większej liczny chętnych, zostanie wyznaczony 

dodatkowy dzień konsultacji 

e. Nauczyciel może sam zaproponować uczniowi spotkanie, o ile sytuacja edukacyjna 

ucznia tego wymaga. 

f. W szczególnych przypadkach nauczyciel może umówić się z uczniem  

w terminie dodatkowym, nie ujętym w harmonogramie. 

g. Nauczyciel tworzy harmonogram spotkań na dany dzień. 

h. W przypadku, gdy uczniowie nie wyrażają chęci uczestnictwa w konsultacjach, 

nauczyciel nie ma obowiązku przebywania na terenie szkoły. 

2. Konsultacje z uczniami odbywają się w sali lekcyjnej wyznaczonej przez nauczyciela. 

Procedury bezpieczeństwa 

a. Na konsultacje może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych 

oraz nie przebywająca na kwarantannie. 

b. Uczeń nie powinien wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy. 

c. Podczas konsultacji każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, 

podręczników. 
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d. Czekając na wejście do sali lekcyjnej, uczniowie umówieni na konsultacje zachowują 

odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m), przy wejściu do wyznaczonej sali dezynfekują 

ręce. 

e. W trakcie trwania konsultacji obowiązują zasady określone w „Procedurach 

funkcjonowania ZSCKR w Siennicy Różanej w czasie epidemii COVID 19” 

f. Po zakończeniu konsultacji z uczniem następuje przerwa, w trakcie której sala musi 

być wietrzona i dezynfekowana. 

 

Terminarz konsultacji dla uczniów przystępujących do egzaminu 

maturalnego w roku 2021 

Z uczniami  

Lp. 
Imię, nazwisko 

nauczyciela 
przedmiot 

dzień tygodnia 

godzina 
klasa 

1. 
Ewa Dobrzańska - 

Mochniej 
język polski 

środa 

g. 13:25 – 14: 20 
 IV P4 

2. 
Karina Bochyńska - 

Czerpak 
język polski 

środa 

g.15:15 – 16:00 
IV B4 

3. Renata Dyk matematyka 
środa 

g.15:25 – 16:00 
IV P4 

4. Renata Dyk matematyka 
środa 

g.14:30 – 15:15 
IV B4 

6. Anna Karwat język angielski 
środa 

g.14:30 – 15:15 
IV P4 

7. Anna Karwat język angielski 
środa 

g. 13:25 – 14: 20 
IV B4 

 

Terminarz zajęć praktycznych stacjonarnych w klasach czwartych 

A. Podczas zajęć obowiązują Zasady prowadzenia zajęć praktycznych w ZSCKR  

w Siennicy Różanej w okresie rygorów i ograniczeń związanych ze stanem epidemii  

(opublikowane na stronie internetowej szkoły. 

Środa – klasa IV P4 (podział na 2 grupy) – czas trwania 8:00 – 13:20 (6 godzin lekcyjnych) 

Piątek – klasa IV B4 (podział na 2 grupy) – czas trwania 7:05 – 13:20 (7 godzin lekcyjnych) 

 

 

Zatwierdził 

Dyrektor ZSCKR w Siennicy Różanej 


