
ORGANIZACJA KONSULTACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W  SUŁKOWICACH zgodnie 
z:wytycznymi GIS, MZ, MEN, MR dla szkół w okresie pandemii COVID-19.

I.Organizacja 

1.  Od  25  maja  br.  umożliwiamy  konsultacje  indywidualne  lub  
w  małych  grupach  dla  uczniów klasy  VIII  szkoły  podstawowej.  Konsultacje  mają
charakter  dobrowolny  dla  uczniów  i  są  skierowane  do  tych,  którzy  już  wkrótce
przystąpią do egzaminów sprawdzających ich wiedzę.
2. Od 1 czerwca br. umożliwiamy również konsultacje indywidualne lub w małych
grupach ze wszystkich przedmiotów dla uczniów szkoły podstawowej. 
3.  Organizacja  konsultacji  będzie  uzależniona  od  potrzeb  uczniów  
i możliwości szkoły. 
4.  Konsultacje zorganizowane są w celu możliwości  wyjaśnienia trudnych kwestii,
usystematyzowania  materiału  czy  rozmowy  z  nauczycielem.  Konsultacje  mają
również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji.
5.  Dyrektor  wraz  z  wychowawcą  ustala  zapotrzebowanie  wśród  uczniów  i  ich
rodziców  na  konsultacje.  Jeżeli  takie  zapotrzebowanie  będzie  istniało,  wówczas
zorganizowane  zostaną  konsultacje:  ustalony  ich  wymiar,  terminy  realizacji  
i odpowiedzialni nauczyciele. 
6.Zapytania  dotyczące  udziału  uczniów  w  konsultacjach  będą  konsultowane  
z uczniami przez wychowawców raz w tygodniu. Nauczyciele w Arkuszu konsultacji
(sporządzanym  raz  w  tygodniu  w  piątek)  zamieszczają  stosowną  informację  
i sporządzają listę uczniów chętnych do uczestnictwa w konsultacjach. 
7.  Z  zajęć  w  formie  konsultacji  w  szkole  mogą  korzystać  uczniowie  zdrowi,  bez
objawów choroby zakaźnej.
8.Konsultacje  będą  odbywać  się  ściśle  według  wcześniej  opracowanego
harmonogramu.
9.Grupa może liczyć 12 uczniów, w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu,
prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci -nie więcej niż o 2.
10.W miarę możliwości zostaną wyznaczone stałe sale na konsultacje dla tej samej
grupy.
11.Uczeń  zobowiązany  jest  do  zapoznania  się  z  „Procedurą
przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania szkole”.

II  Procedury  przychodzenia/wychodzenia  oraz  przebywania
uczniów w szkole:

1.W drodze do i ze szkoły uczniowie korzystają z osłony ust i nosa oraz zachowują
dystans.
2.Na zajęcia uczniowie przychodzą punktualnie, o określonej godzinie. 
3.Przy  wejściu  do  szkoły  uczniowie  będą  mieć  mierzoną  gorączkę  
i zobowiązani będą do dezynfekcji rąk. 
4.W  szatni  może  przebywać  maksymalnie  5  osób  –  boksy  
w  budynku A.
5.Po wyjściu z szatni uczniowie kierują się do wyznaczonej na konsultacje sali.
6.Po zakończeniu konsultacji należy bezzwłocznie opuścić budynek szkoły. 



7.Na  terenie  szkoły  uczniowie  unikają  większych  skupisk  uczniów,  zachowują
dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych. 
8.Uczniowie przynoszą własne podręczniki i przybory. 

Drogi Uczniu! 

1.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.
2.Jeżeli  umówiłeś  się  na  konsultacje,  a  nie  możesz  przyjść,  zgłoś  ten  fakt
odpowiednio  wcześniej  –  nauczyciel  będzie  mógł  zaprosić  
w zastępstwie innego ucznia.
3.Zabieraj  do  szkoły  własny  zestaw  podręczników  i  przyborów.  W  szkole  nie
będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
4.W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans
społeczny.
5.Przed  wejściem  do  szkoły  obowiązkowo  zdezynfekuj  ręce,  a  jeżeli  masz
przeciwwskazania  zdrowotne  do  stosowania  środków  do  dezynfekcji  natychmiast
umyj ręce.
6.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.
7.Zwracaj  uwagę  na  odpowiedni  sposób  zasłania  twarzy  podczas  kichania  czy
kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
8.Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu,  
w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.


