
UWAGA ABSOLWENCI!

               Konsultacje maturalne od 25 maja do 5 czerwca 2020 roku

Po przeprowadzonym sondażu wśród absolwentów przez wychowawców klas  podaję  
ustalony harmonogram konsultacji maturalnych w naszej szkole.

lp Nauczyciel przedmiot termin Klasa/grupa sala
1 Jakubowska 

Julia
matematyka Wtorek 8.30-9.15 IV ct 225

2 Majcher Anna Język polski Wtorek  9.15-10.00 IV ct 120
3 Sobieraj Lucyna WOS Wtorek  9.30-10.15 IIIaLO 115
4 Bolimowska- 

Gajda Grażyna
Język polski Piątek  11.30-12.15 IIIbLO 219

5 Kowalska Maria Język polski Środa 10.00-10.45 IVbt,  IIIa 
LO

013

6 Pawlak Alicja Język polski Środa 12.30-13.15 IVdt, et, at 328
7 Bednarek 

Justyna
Język angielski Wtorek 8.00-8.45 IIIbLO, IVct 222

8 Gajda 
Katarzyna

Język angielski Poniedziałek13.00-
13.45

IVdt, at 316

9 Golis Dorota Język angielski Środa 11.00-11.45 IVet 317
10 Mroczkowska 

Grażyna
Matematyka Czwartek 8.50-9.35 IIIbLO, IVet 119

11 Ostrzyżek 
Katarzyna

Matematyka Poniedziałek11.30-
12.15

IVat, dt 312

12 Stefańska 
Teresa

Matematyka Środa 9.00-9.45 IVdt, IIIaLO 113

13 Szczepańska 
Magdalena

Język niemiecki Środa 11.45-12.30 IVct 021

14 Bargieł Anna biologia Wtorek 9.00-9.45 IIIbLO 016

Konsultacje odbywać się będą z zachowaniem reguł sanitarnych zawartych w Wytycznych 
MEN dotyczących konsultacji w szkole po 25 maja br.

Pamiętajcie o podstawowych zasadach:     ( na  podstawie wytycznych MEN)
 Otrzymujecie możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z 

ich harmonogramem. 
 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 
przeciwskazania 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. 

 Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi 
zasadami wypożyczania książek – szkoła na pewno je zmieniła 


