
Organizacja konsultacji dla uczniów klas I-VIII od dnia 1 czerwca 2020 r. 

oraz podstawowe zasady, których należy przestrzegać: 

 

1. Do obowiązku każdego nauczyciela należy poinformowanie uczniów 

klas, które uczy i ich rodziców o możliwości konsultacji. Po uzyskaniu tej 

informacji nauczyciel ułoży harmonogram spotkań grupowych lub 

indywidualnych z zachowaniem procedur.   

2. Dla uczniów klas I-VIII, którzy wyrażą  chęć udziału w konsultacjach, 

spotkania z nauczycielami odbędą się w dniach 1 – 5 czerwca 2020 r.                

w godzinach od 8.00 do 13.00. 

3. W poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek odbędą się konsultacje dla 

uczniów z Susza, a w środę dla uczniów dojeżdżających. 

4. W drodze do i ze szkoły należy korzystać z osłony na usta i nos oraz 

zachować dystans społeczny. 

5. W konsultacjach może uczestniczyć wyłącznie uczeń zdrowy, bez 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Jeżeli w domu 

przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji nie wolno uczniowi 

przyjść do szkoły, a o zaistniałej sytuacji należy poinformować szkołę.  

6. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły głównym wejściem, 

obowiązkowo dezynfekują ręce, a jeżeli są przeciwwskazania zdrowotne 

do stosowania środków do dezynfekcji, ręce trzeba natychmiast umyć. 

7. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze 

szkoły muszą zachować dystans w odniesieniu do pracowników szkoły 

oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m. 

8. Rodzice nie wchodzą do budynków. 

9. Uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę określoną przez nauczyciela, 

zachowując dystans dwóch metrów od innych osób, udają się do 

właściwej sali. 

10. Po skończonej konsultacji uczniowie udają się do domu. Czas między 

kolejnymi konsultacjami uczniowie spędzają w wyznaczonych salach, 

gdzie dyżury będą mieli wyznaczeni nauczyciele. Uczniowie 

dojeżdżający również pozostają w szkole do czasu odjazdu autobusu. 

11. W przypadku, gdy uczeń chce spożyć posiłek musi najpierw umyć ręce 

wodą z mydłem lub je zdezynfekować. Ręce również myje lub 

dezynfekuje po skorzystaniu z toalety czy powrocie z boiska. 

12. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki. Nie powinien 

wymieniać się swoimi rzeczami z innymi uczniami, czy zabierać ze sobą 

do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 


