
Załącznik nr 6 do zarządzenia dyrektora 

                                                           nr 14/2020 z dnia 20 maja 2020r. 

Organizacja konsultacji z nauczycielami w szkole 

1. Konsultacje są dobrowolne dla uczniów. 

2. Wymiar  tych konsultacji zostanie uzależniony od  potrzeb uczniów, ale także 

 od możliwości szkoły. 

3. Zainteresowani udziałem w takich zajęciach dydaktycznych na terenie szkoły zgłaszają 

swoją wolę  - z odpowiednim wyprzedzeniem -  dyrektorowi szkoły za pośrednictwem 

wychowawcy, nauczyciela przedmiotu bądź bezpośrednio z wykorzystaniem poczty 

elektronicznej:szkolaskibniew@op.pl. 

4. Rodzice lub zainteresowani uczniowie dostarczają do szkoły uzupełnioną przez rodziców 

deklarację oraz oświadczenie rodziców ( do pobrania ze strony szkoły: 

szkolaskibniew.sokolowpodl.pl), co jest warunkiem umożliwienia uczniowi wzięcia 

udziału w konsultacjach w szkole. Scan oświadczenia i deklaracji przesyła mailem na 

adres: szkolaskibniew@op.pl lub dostarcza w dniu przyprowadzenia dziecka do placówki 

pozostawiając dokumenty  w skrzynce umieszczonej przy wejściu do  szkoły. 

5. Dyrektor ustala harmonogram konsultacji i ogłasza  na stronie internetowej szkoły lub za 

pośrednictwem wychowawców klas.  

6. Konsultacje nie będą się odbywały w dniach 16 – 18 czerwca 2020 r. ze względu na 

przeprowadzanie egzaminu ósmoklasisty. Będą to dni wolne od nauki zdalnej dla 

wszystkich pozostałych uczniów. 

Nauczycielu: 

 Wyjaśnij uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego 

zostały wprowadzone. 

 Zorganizuj konsultacje indywidualne oraz grupowe z uwzględnieniem odległości pomiędzy 

stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).  

  Dopilnuj, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów  

i podręczników. 

 Wietrz salę, w której organizujesz konsultacje, co najmniej raz na godzinę. 

 Zwracaj uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce. 

 Unikaj organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustal 

bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu zajęć. 

 
 

 Uczniu: 

 Otrzymujesz 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. 

 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. 

 Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły. 

 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. 

 

 
 


