
Konsultacje w szkole 
 Zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i MZ w Zespole Szkół Ekonomicznych  
w Zawierciu: 

 Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla absolwentów przygotowujących się  
do egzaminu maturalnego. 

 Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów Technikum nr 3. 

 Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów 
choroby zakaźnej.  

 Konsultacje są dobrowolne i odbywają się zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez 
uczniów wychowawcom klas, wg harmonogramu ustalanego indywidualnie  
dla zainteresowanych. 

 Szkoła przy organizacji konsultacji uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora 
Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 
 

WYTYCZNE DLA UCZNIA: 

 Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych.  

 Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa  
ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu  
oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

 Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio 
wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia. 

 Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł 
ich pożyczać od innych uczniów. 

 W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny. 

 Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz 
przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj 
ręce. 

 Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki 
na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust. 

 Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. 
Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie. 

 Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu,  
w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

 Wszystkich uczniów, którzy mają w domu książki wypożyczone z biblioteki szkolnej, 
prosimy o ich oddanie do dnia 19 czerwca 2020 roku. Książki można oddać w sekretariacie 
ZSE w Zawierciu w sposób opisany w informacji, którą uczniowie otrzymali 
od bibliotekarza drogą elektroniczną. Od dnia 1 czerwca 2020 roku dodatkowo będzie 
to możliwe podczas indywidualnych konsultacji z bibliotekarzem we wtorki, środy 
i czwartki w godz. 9.00 - 13.00. Na konsultację należy się umówić z bibliotekarzem 
telefonicznie na określoną godzinę i zachować środki bezpieczeństwa przewidziane 
dla uczniów odbywających konsultacje. Numery telefonów, pod którymi można się 
umówić na konsultację z bibliotekarzem uczniowie otrzymają drogą elektroniczną. 
W żaden z opisanych wyżej sposobów książek nie będzie można oddać: 8, 9 i 10 czerwca 
2020 r. (egzamin maturalny), 11 czerwca 2020 r. - Boże Ciało, dzień wolny od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych, 12 czerwca 2020 r. - dodatkowy dzień wolny od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 


