
Konsultacje - regulamin 
 Od 25 maja br. w budynku SP 1 będą możliwe konsultacje dla uczniów klasy VIII,  

a od 1 czerwca br. - konsultacje dla wszystkich uczniów. 

 Na konsultacje mogą przychodzić uczniowie tylko po wcześniejszym umówieniu się z 

nauczycielem.  

 Listę osób, które będą korzystały z konsultacji wraz z odpowiednimi terminami oraz 

salami, nauczyciel przekazuje do akceptacji dyrekcji: 

- w przypadku uczniów klas VIII dla konsultacji w tygodniu 25 – 29.05 – do 21 maja 

(czwartek), do godz. 15.00. 

- w przypadku dalszych konsultacji – zawsze do czwartku w poprzedzającym tygodniu 

do godz. 15.  

UWAGA: NIE BĘDĄ MOŻLIWE KONSULTACJE W DNIACH 12, 16, 17 i 18 CZERWCA 

 Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać tylko uczniowie zdrowi, bez 

objawów choroby zakaźnej. Niemożliwe jest korzystanie z konsultacji przez uczniów, 

u których w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy 

muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

Takie same zasady obowiązują nauczycieli. 

 Przy wejściu do szkoły jest umieszczony płyn do dezynfekcji rąk i skorzystanie z niego 

jest obowiązkowe dla wszystkich osób wchodzących do szkoły. 

 Uczniowie wchodząc do szkoły na konsultacje, NIE KORZYSTAJĄ z szatni – po 

zameldowaniu się na portierni idą prosto do sali, w której odbywają wcześniej 

umówione konsultacje. 

 Podstawowe i obowiązujące zasady BHP zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli:    

- usta i nos zasłonięte maseczką (wyjątek stanowią osoby z odpowiednim 

zaświadczeniem lekarskim); 

- rękawiczki jednorazowe; 

- w pomieszczeniu może przebywać maksymalnie sześciu uczniów i nauczyciel; 

- 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w 

sali podczas konsultacji (m.in. co druga ławka);  



- 1 uczeń – 1 stolik; 

-  nie podaje się ręki na powitanie, a także unika się dotykania oczu, nosa i ust; 

- podczas kichania czy kasłania zasłania się twarz w odpowiedni sposób (nie dłonią, 

tylko wgłębieniem łokcia, ramieniem); 

- uczniowie nie mogą pożyczać sobie przyborów i podręczników – każdy przychodzi 

na konsultacje z własnym piórnikiem, zeszytem, podręcznikiem (UWAGA: nie będzie 

można korzystać z podręczników szkolnych!!!); 

- unika się większych skupisk uczniów (i nauczycieli), zachowuje dystans, 

przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na 

dziedzińcu szkoły. 

 Sala, w której odbywają się konsultacje, musi być porządnie wietrzona (co najmniej 

raz na godzinę). 

 Rodzice uczniów nie mogą wchodzić do szkoły. 

 


