
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 25/2019/2020 

REGULAMIN KONSULTACJI NAUCZYCIELSKICH  NA TERENIE SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W PRZYJAŹNI, KTÓREJ DZIAŁALNOŚĆ 

ZOSTAŁA CZASOWO OGRANICZONA W ZWIAZKU Z PRZECIWDZIAŁANIEM 

COVID-19 

1. Konsultacje nauczycielskie przeznaczone są dla uczniów. 

2. Celem konsultacji jest: 

a. pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

b. pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności z danego 

przedmiotu, 

c. umożliwienie zaliczenia w dodatkowym terminie obowiązkowych form sprawdzenia 

wiedzy i umiejętności (zgodnie z procedurą), 

d. umożliwienie poprawy oceny, 

3. Nauczyciel przeprowadza w tygodniu jedną godzinę konsultacji. 

4. Konsultacje odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby nauczycielowi. 

5. Nauczyciel umawia się indywidualnie lub grupowo na dany dzień i na daną godzinę. 

6. W grupie może przebywać do 12 uczniów zachowując bezpieczny dystans 1,5 m.  

7. Konsultacje odbywają się w wyznaczonych salach – nr 6, nr 7, nr 8, nr 11, nr 12 

8. Konsultacje z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego dla klas 8 odbywać 

się będą w piątki.   

9.  W konsultacjach uczestniczą tylko uczniowie zainteresowani realizacją celów konsultacji 

lub wskazani przez nauczyciela. 

10. Nauczyciel, który dostrzega problemy ucznia w opanowaniu wiedzy lub umiejętności, 

zobowiązuje go do udziału w konsultacji.  

11. Wchodząc do szkoły nauczyciel i uczeń obowiązkowo korzysta z płynu do dezynfekcji 

rąk. 

12. Uczeń udając się do danej sali ma założoną maseczkę i rękawiczki. 

13. Uczeń wychodząc z danej sali po konsultacjach również zakłada maseczkę i rękawiczki. 

14. Uczeń nie korzysta z szafki, kurtkę wiesza na wieszaku, który znajdować się będzie przed 

daną salą lekcyjną. Nie zmieniamy obuwia. 

15. Na konsultacje uczeń przynosi swoje zeszyty, książki,  przybory. 

16. Podczas konsultacji uczeń może zdjąć maseczkę.  

17. Zarówno przed jak i po zajęciach uczeń nie kontaktuje się z innymi osobami. 18.Podczas 

zajęć uczeń przestrzega wszelkich zasad obostrzeń sanitarnych i stosuje się do zaleceń 

nauczyciela.  

19. Bezpośrednio po zajęciach uczeń opuszcza szkołę. 

20. Z  konsultacji w szkole mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów choroby 

zakaźnej, z zachowaniem reżimu sanitarnego określonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

Główny Inspektorat Sanitarny  oraz Ministerstwo Zdrowia. 

21.  Przypominamy wszystkim uczniom i rodzicom, że od momentu  wprowadzenia nauczania na 

odległość uczniowie naszej szkoły mają możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielami w 

formie online, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na tronie szkoły. 

 


