
ZAŁĄCZNIK NR 5 

DO PROCEDUR  BEZPIECZEŃSTWA 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA 

W ROZTOCE BRZEZINACH 

 

 

Warunki i zasady prowadzenia konsultacji                                                                     

w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Roztoce Brzezinach                                                      

od dnia 25 maja 2020 r. do 7 czerwca 2020 r.       

1. Konsultacje to spotkanie nauczyciela z uczniem/uczniami w celu omówienia konkretnego 

problemu. Nie jest to lekcja. Konsultacje powinny być zaplanowane, umówione i celowe. 

Są w szczególności adresowane do uczniów, którzy mają utrudniony dostęp do komputera 

lub trudności z daną partią materiału.  

2. 2. Od 25 maja  do 29 maja 2020 r. dla uczniów klas VIII zapewnia się konsultacje z 

nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z przedmiotów objętych egzaminem 

ósmoklasisty. Każdy nauczyciel uczący matematyki, języka polskiego oraz języka 

angielskiego w klasach VIII przeznacza od 45 do 90 minut na konsultacje z każdą grupą 

wg ustalonego harmonogramu. Harmonogram ustala się w oparciu o zgłoszenie uczniów, 

którzy wyrażą potrzebę wzięcia udziału w konsultacjach.  

3.  Harmonogram konsultacji jest dostępny  na stronie internetowej szkoły oraz przekazany 

uczniom za pośrednictwem wychowawców.  

4. Od 1. do 7 czerwca 2020r. wszystkim uczniom zapewnia się konsultacje z nauczycielami 

prowadzącymi zajęcia edukacyjne. Konsultacje odbywają się w szkole w ustalone przez 

dyrektora dni. Harmonogram zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej szkoły oraz za pośrednictwem wychowawców.  

5. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji zgodnie z 

harmonogramem.  

6. Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w konsultacjach zgłaszają nauczycielowi lub 

wychowawcy chęć udziału w nich i cel. W przypadku klas I – III udział zgłaszają rodzice. 

Termin zgłaszania do 27 maja 2020 r. Jeśli uczeń nie zgłosił w wyznaczonym terminie 

uczestnictwa a zdecydował się na udział w konsultacjach w późniejszym terminie to może 

ten fakt zgłosić nauczycielowi  najpóźniej na dzień przed zaplanowanymi konsultacjami z 

danego przedmiotu do godz. 10
00

.  

7. Nauczyciel sprawdza otrzymane wiadomości, potwierdza uczniom/rodzicom termin i 

wskazuje godzinę. Jeśli pojawi się grupa uczniów z tym samym problemem ustala dla 

nich wspólne spotkanie.  

8. Czas trwania konsultacji zostanie podany w harmonogramie.  

9. Uczeń  przychodzi na konsultacje przygotowany. Ma przy sobie zeszyt, podręcznik i wie, 

o co chce zapytać. 



10. Każdy uczeń, który przyjdzie na konsultacje, jest zobowiązany do zapoznania się z 

Procedurą bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w 

Roztoce Brzezinach w okresie pandemii COVID-19 oraz do jej przestrzegania Przynosi 

oświadczenie tj. załącznik nr 3 do Procedur.  

11. Na konsultacje przychodzą tylko uczniowie, którzy wcześniej poinformowali o tym 

nauczycieli. 

12.  W dniach, w których nie ma chętnych na konsultacje nauczyciele prowadzą zgodnie z 

planem zajęcia zdalne.  

13.  Po przeprowadzeniu konsultacji nauczyciel przygotowuje krótki raport wg wzoru: 

a) data i przedmiot,  

b) ilość uczestników, 

c) czas trwania konsultacji.  

Raport przesyła drogą e-mailową na adres: dyrekcja.sproztoka@poczta.fm w dniu 

przeprowadzenia konsultacji.  
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