
Szkoła Podstawowa nr 1  

im.  gen. bryg. Stanisława Gano  

w Opatowie 

 

REGULAMIN KONSULTACJI DLA UCZNIÓW 

1. Od 25 maja 2020r. szkoła umożliwia konsultacje dla uczniów  klasy VIII Szkoły Podstawowej 

nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie. 

2. Od 1 czerwca 2020r. szkoła umożliwia konsultacje dla wszystkich uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Opatowie. 

 

KONSULTACJE NA TERENIE SZKOŁY 

 Konsultacje mogą odbywać się w formie indywidualnej lub grupowej, 

 Udział uczniów w konsultacjach jest dobrowolny 

 Konsultacje odbywają się zgodnie z harmonogramem przedstawionym uczniom i rodzicom, 

 Na dwa dni przed wyznaczonym terminem konsultacji uczniowie zgłaszają chęć brania w nich 

udziału, 

 Konsultacje odbywają się zgodnie z wytycznymi sanitarno – epidemiologicznymi: 

 Z zajęć w formie konsultacji  mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby 

zakaźnej, 

 Ustalono stałe sale na konsultację:  sala nr 7 – konsultacje grupowe 

                                                                 sala nr 1 i sala nr 2 – konsultacje indywidualne 

 Uczniowie przychodzą na konsultację w ściśle wyznaczonych godzinach, 

 Wchodząc do szkoły zachowują odstępy 2 metrów pomiędzy sobą,  

 Po wejściu do szkoły uczeń ma obowiązek zdezynfekować ręce i stosować się do 

zasad sanitarno – epidemiologicznych umieszczonych na instruktażowych plakatach 

zawieszonych w szkole, 

 Uczniowie kierują się do szatni gdzie zachowują dostępy 2 metrów, 

 Sale w których przebywają uczniowie są wietrzone co godzinę  jak również w trakcie 

zajęć, 

 W przypadku konsultacji zbiorowych zachowane są wszelkie zasady epidemiologiczne 

tj. : 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu 

pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji, czyli w wyznaczonej na konsultacje 

zbiorowe sali nr 7 może przebywać w tym samym czasie maksymalnie 12 osób, 

 Podczas konsultacji grupowych nauczyciel pilnuje, aby uczniowie  nie pożyczali sobie 

przyborów i podręczników, 

 W przypadku podejrzenia zakażenia ucznia, nauczyciel izoluje ucznia do specjalnie 

wyznaczonego i przygotowanego pomieszczenia – sala nr 11 oraz informuje 

dyrektora szkoły i sekretariat, 

 Po skończonych konsultacjach uczniowie wychodzą ze szkoły pojedynczo zachowując 

odstęp 2 metrów, 



 W przypadku konsultacji indywidualnych uczeń ma obowiązek zapoznania się z 

harmonogramem konsultacji  z poszczególnych przedmiotów i na dwa  dni przed 

planowanym przyjściem do szkoły zgłasza ten fakt nauczycielowi prowadzącemu w celu 

ustalenia godziny przyjścia do szkoły, 

 W przypadku gdy uczeń nie może przyjść na konsultację indywidualną w wyznaczonym 

terminie ma obowiązek poinformować o tym telefonicznie  nauczyciela lub sekretariat szkoły. 

 

e – KONSULTACJE 

 Nauczyciele prowadzą także z uczniami e-konsultacje, 

 Uczeń zgłasza nauczycielowi chęć poprawy oceny z danej  partii materiału lub może poprosić 

nauczyciela   o pomoc w przypadku zauważonych u siebie deficytów w opanowaniu wiedzy, 

 Nauczyciel uczący ustala z uczniem  termin i sposób przeprowadzanej e- konsultacji. 

 

ZAŁĄCZNIK: 

Harmonogram konsultacji 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie 

Harmonogram konsultacji z uczniami klasy 8a od 25 do 29 maja 2020 r. 

Dzień 
tygodnia/Data 

Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala lekcyjna 

Wtorek –  
26 maj 2020 

9.00 – 9.45 
10.00 - 10.45 
11.00 – 11.45 

matematyka 
j. polski 

j. angielski 

A. Uryga 
J. Waszczyk 
A. Przygoda 

7 
7 
7 

Czwartek –  
28 maj 2020 

9.00 – 9.45 
10.00 - 10.45 
11.00 – 11.45 

j. angielski 
j. polski 

matematyka 

A. Przygoda 
J. Waszczyk 

A. Uryga 
 

7 
7 
7 

 

Harmonogram konsultacji z uczniami klasy 8b od 25 do 29 maja 2020 r. 

Dzień 
tygodnia/Data 

Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala lekcyjna 

Środa –  
27 maj 2020 

9.00 – 9.45 
10.00 - 10.45 
11.00 – 11.45 

j. angielski 
matematyka 

j. polski 

K. Mroczek 
A. Uryga 
A. Zybała 

7 
7 
7 

piątek –  
29 maj 2020 

9.00 – 9.45 
10.00 - 10.45 
11.00 – 11.45 

j. angielski 
j. polski 

matematyka 

K. Mroczek 
A. Zybała 
A. Uryga 

 

7 
7 
7 

 


