Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie

Rudno, 27.05.2020 r.

HARMONOGRAM KONSULTACJI Z PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH
DLA UCZNIÓW KLASY VIII
01.06.2020r. – 05.06.2020r.

Data
01.06.2020
02.06.2020
03.06.2020
04.06.2020

Godzina
9:00 – 11:00
9:00 – 11:00
9:00 – 11:00
9:00 – 11:00

Przedmiot
matematyka
Język polski
Język angielski
Język angielski

Nauczyciel
P. J. Macuk
P. M. Mozgiel
P. R. Lewandowski
P. E. Zielińska

 Konsultacje w zakresie zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego będą się odbywały zgodnie
z wytycznymi GIS, MZ i MEN.
 Obowiązują te same procedury jak na egzamin ósmoklasisty. Proszę się z nimi jeszcze raz zapoznać.

PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA UCZNIÓW
NA KONSULTACJE w ZKiW w Rudnie.
1. Uczniowie przyprowadzane 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
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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

© djaki

83-121 Rudno, ul. Szkolna 4
NIP 593-21-83-042
tel. (58) 536 11 07; fax (58) 536 11 07
e-mail: sekretariat.rudno@rudno.home.pl

