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Procedura w sprawie organizacji konsultacji dla uczniów klas VIII w okresie czasowego 

funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19. 

1. Szkoła opracowuje harmonogram konsultacji stacjonarnych. 

2. W zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie, których rodzice zgłosili potrzebę udziału ucznia 

w zajęciach na terenie szkoły. Zgłoszenia odbywają się poprzez dziennik elektroniczny 

do nauczyciela prowadzącego zajęcia, najpóźniej dwa dni przed konsultacjami do godz. 16:00. 

3. Zajęcia będę odbywały się zgodnie z harmonogramem i w reżimie sanitarnym. 

4. Zajęcia będą odbywały się w formie indywidulanej lub grupowej (maksymalnie 11 uczniów w 

sali). Jeżeli liczba uczniów zgłoszonych na dany dzień i przedmiot przekroczy 11 osób, ze 

względów organizacyjnych dane konsultacje zamienione będą na konsultacje online zgodnie z 

harmonogramem umieszczonym w komunikacie - o czym nauczyciel powiadomi przez e 

dziennik dzień wcześniej do godz.17.00. 

5. Sala, w której będą odbywały się zajęcia, będzie wietrzona przynajmniej raz na godzinę oraz 

dezynfekowana po każdych zajęciach. 

6. Z konsultacji może skorzystać jedynie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych. 

7. Uczeń przychodzi na 5 minut przed rozpoczęciem konsultacji. 

8. Do szkoły wpuszczani są tylko uczniowie zapisani na konsultacje. 

9. Uczeń jest zobowiązany do zachowania dystansu społecznego na terenie szkoły. 

10. Uczeń dezynfekuje ręce przy wejściu do szkoły i przechodzi do wyznaczonej Sali, w której 

odbywają się zajęcia. 

11. Uczeń zobowiązany jest korzystać z osłony na usta i nos przed konsultacją, do momentu zajęcia 

miejsca w Sali. 

12. Uczeń zobowiązany jest przynieść własne podręczniki i przybory. 

13. Nauczyciel przekazuje portierowi listę uczniów zapisanych na konsultacje przed ich 

rozpoczęciem. 

14. Nauczyciel organizuje konsultacje z uwzględnieniem bezpiecznej odległości między uczniami. 

Wietrzy sale. 

15. Uczeń przebywa na terenie szkoły tylko tyle czasu, ile to konieczne ze względu na czas trwania 

zajęć. 

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KLAS VIII 

 język polski matematyka język angielski 

8A środa 14:00-14:45 wtorek 15:45- 16:30 czwartek 15:00-15:45 

8B poniedziałek 15:00-15:45 wtorek 15:00-15:45 ST wtorek 14:15-15:00 

SK czwartek 15:45-16:30 

 


