
Procedury konsultacji – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ociążu 

I. Informacje ogólne                                                                                                                                                                                  
1. Od 25 maja br. organizowane są konsultacje dla uczniów klasy VIII.                                                                                            

2. Od 1 czerwca br. organizowane są konsultacje dla uczniów z klas IV-VIII szkoły.                                                  

3. Na konsultacje może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, nauczyciel), bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.                                                                                                        

4. Nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu konsultacji nie może przyjść, 

jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest 

objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.                                                                                         

5. Konsultacje są dobrowolne, nie zastępują nauczania zdalnego. Ich celem jest np. udzielnie uczniowi 

wskazówek, wytłumaczenie zagadnienia, umożliwienie poprawy oceny, w sytuacji gdy nie jest to 

możliwe zdalnie.                                                                                                                                                        

6. Podstawą do udziału w konsultacjach jest zgoda rodzica na udział oraz zapisanie się na wyznaczony 

termin poprzez dziennik elektroniczny.                                                                                                                            

7. Konsultacje odbywają się w terminach wyznaczonych przez nauczycieli w harmonogramie 

konsultacji, uczeń ustala z nauczycielem termin oraz godzinę poprzez informację w dzienniku 

szkolnym przynajmniej jeden dzień  wcześniej.                                                                                                                                                                                            

8. Uczeń może zrezygnować z wcześniej ustalonych konsultacji, informując  o tym fakcie nauczyciela 

poprzez informację w dzienniku elektronicznym.                                                                                                              

II. Organizacja konsultacji                                                                                                                                        

1. Uczniowie przychodzą pojedynczo, obowiązuje zakaz gromadzenia się przed szkołą.                                                                               

2. W drodze do i ze szkoły trzeba korzystać z osłony na usta i nos oraz zachować dystans społeczny. 

Uczniowie mogą zrezygnować z osłony na usta po wejściu do sali, w której odbywają się konsultacje i 

podczas konsultacji.                                                                                                                                                

3. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo każdy dezynfekuje ręce.                                                                            

4. Do szkoły uczniowie wchodzą wejściem od strony biblioteki szkolnej , przestrzegając ustalonych w 

Procedurach zasad: w przedsionku  przebywa tylko jedna osoba, przed wejściem czekają pozostali , 

zachowując dystans - 2 metrów od siebie.                                                                                                                                                             

5. Uczeń wchodzący na teren szkoły podlega obowiązkowi mierzenia temperatury ciała za pomocą 

termometru bezdotykowego. Uczeń podaje pracownikowi szkoły imię i nazwisko, klasę oraz 

przedmiot konsultacji.                                                                                                                                               

6. Po wejściu do szkoły uczniowie udają się bezpośrednio do wyznaczonej sali, zajmują miejsce w 

ławce.                                                                                                                                                                              

7. Po skończonych konsultacjach uczniowie nie przebywają na terenie szkoły.                                                                

8. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do dbania o zachowanie odpowiedniego dystansu 

społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb dzieci i młodzieży (1,5 - 2 m dystansu między uczestnikami 

zajęć, każdy uczestnik zajęć zajmuje osobną ławkę).                                                                                                     

9. W konsultacjach grupowych może wziąć udział grupa licząca do 10 osób, co jest uwarunkowane 

metrażem sal lekcyjnych.                                                                                                                                                

10. Konsultacje indywidualne oraz grupowe organizuje się z uwzględnieniem odległości pomiędzy 

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

11. Na zajęciach każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, 

kalkulatora, książki, zeszytu, ćwiczeń. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych.                                                

12. Na pierwsze spotkanie każdy uczeń przynosi do szkoły pisemną zgodę Rodziców na udział 

syna/córki w konsultacjach z danego przedmiotu. (Wzór zgody rodzice otrzymają poprzez idziennik .)                                                                                                                       

13. Sale, w których odbywają się zajęcia, wietrzone są co najmniej raz na godzinę oraz 

dezynfekowane po każdej grupie. 


