Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie

Rudno, 28.05.2020 r.

KONSULTACJE Z PRZEDMIOTÓW
DLA UCZNIÓW KLASY 4 - 8
01.06.2020r. – 05.06.2020r.
Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele!
Od 1 czerwca br. uczniowie klas IV-VIII będą mieli możliwość korzystania z dobrowolnych konsultacji
ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły, mają one umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę
klasyfikacji.
O formie i terminach tych konsultacji poinformuje dyrektor szkoły 29. 05. 2020 r. (piątek), biorąc pod uwagę warunki epidemiologiczne oraz informacje od wychowawców i nauczycieli przedmiotów o potrzebach
uczniów.
Wszystkich zainteresowanych uczniów należy zapoznać z procedurami obowiązującymi w czasie
konsultacji (zamieszczone poniżej) – dostępne na FB szkoły i w Librusie.
Konsultacje w zakresie zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego będą się odbywały zgodnie
z wytycznymi GIS, MZ i MEN i procedurami E8
Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że uczeń musi być przyprowadzony przez rodzica do

szkoły, po oddaniu podpisanego oświadczenia i pomiarze temperatury u dziecka, może ono
przystąpić do konsultacji, które mają na celu zweryfikowanie wiedzy i umiejętności ucznia.

Sprawdzenie może mieć formę ustną, pisemną lub praktyczną. O wyznaczonej godzinie
dziecko musi być odebrane przez rodzica (patrz procedury przyprowadzania i odbierania ucznia).


Obowiązują te same procedury jak na egzamin ósmoklasisty. Proszę się z nimi zapoznać.
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Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie
PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA UCZNIÓW
NA KONSULTACJE w ZKiW w Rudnie.
1. Uczniowie przyprowadzani są (wg harmonogramu) przez :
a) Rodziców/opiekunów prawnych
b) Osoby upoważnione – osoby pełnoletnie, upoważnione pisemnie przez rodziców/opiekunów prawnych. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane w formie pisemnej.
2. Osoby przyprowadzające i odbierające uczniów są za nich odpowiedzialni, za ich bezpieczeństwo w drodze do i z placówki.
3. Przed wejściem do budynku rodzice i uczniowie zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
4. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły zobowiązane są do noszenia maseczek na twarzy.
5. Maseczki zdejmuje uczeń tylko w sali lekcyjnej podczas pracy.
6. Rodzice oraz uczniowie utrzymują 2 metrowy dystans między sobą i pracownikami szkoły.
7. Uczeń przychodzący na konsultacje musi być zdrowy.
8. Przed wejściem do szkoły uczeń będzie miał mierzoną temperaturę. Temperatura powyżej 37o C uniemożliwia przyjęcie ucznia na konsultacje.
9. Uczniowie odbierani są (wg harmonogramu) przez;
a) Rodziców/opiekunów prawnych
b) Osoby upoważnione – osoby pełnoletnie, upoważnione pisemni przez rodziców/opiekunów prawnych. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane w formie pisemnej.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK NIEODEBRANIA UCZNIA PO ZAKOŃCZONYCH KONSULTACJACH
1. W przypadku nieodebrania ucznia po zakończonych zajęciach, dyrektor szkoły po konsultacji z najbliższą jednostką Policji/Straży Miejskiej podejmuje dalsze decyzje.
2. Po rozpoznaniu sytuacji przez Policję/Straż Miejską – sprawdzeniu, gdzie przebywa rodzic, dyrektor
podejmuje decyzję o :
a) Odprowadzeniu dziecka przez nauczyciela lub dyrektora szkoły,
b) Jeśli rodzica nie ma w domu dziecko pod opieką pracownika i Policji może zostać skierowane do
najbliższej placówki interwencyjnej – pogotowia opiekuńczego.
3. Nauczyciel lub dyrektor sporządza notatkę ze zdarzenia i wzywa rodziców na rozmowę wyjaśniającą
oraz zobowiązuje do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przebywania dziecka w szkole.

Zapraszamy serdecznie!

Dyrektor Dariusz Jakubowski

Tel. 663 809 964
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