
 Zadania rodziców 

1. Poinformowanie sekretariatu, jeśli w ciągu ostatnich 3 miesięcy zmianie uległ numer 

telefonu. 

2. Natychmiastowe poinformowanie dyrektora szkoły, jeśli u ucznia (lub jego rodziny), 

który korzystał z konsultacji wykryto koronawirusa. 

3. Zaopatrzenie dziecka w maseczkę. 

4. Dopilnowanie, aby uczeń nie wychodził na konsultacje zbyt wcześnie i nie stał pod 

szkołą. 

5. Wyrażenie pisemnej zgody na pomiar temperatury przy wejściu do szkoły ( treść: 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury u syna/córki…………………….. ucznia 

klasy……… w Szkole Podstawowej w Częstkowie) 

 

Zadania uczniów 

1. Uczeń, które chce poprawić ocenę, czy uzyskać wyjaśnienie na temat niezrozumiałych 

treści, jeśli konsultacje on-line są niewystarczające, konsultuje się z nauczycielem 

prowadzącym dany przedmiot i ustala termin konsultacji. 

2. Zawiadamia nauczyciela, że chce uczestniczyć w konsultacjach oraz podaje 

informację o swoich potrzebach. Jeśli poprawia ocenę, podaje zakres tematyczny, tak, 

aby nauczyciel przed konsultacjami mógł wydrukować sprawdzian. W przypadku, gdy 

prosi o wyjaśnienie niezrozumiałych treści, podaje ich zakres.  

3. Może mieć miejsce sytuacja, że z uwagi na przekroczenie dozwolonej liczby 

uczestników, uczeń będzie musiał skorzystać z innego terminu konsultacji. 

4. Uczeń przychodzi do szkoły nie wcześniej niź 5 minut przed rozpoczęciem 

konsultacji, wejście nie będzie otwierane wcześniej, aby uczniowie nie tłoczyli 

się na korytarzach.  

5. Wchodząc do szkoły każdy uczeń zachowuje 2 m odległości od innych     

wchodzących  i dokonuje dezynfekcji rąk. Podaje pracownikowi wyznaczonemu 

do pomiaru temperatury zgodę od rodziców na jej pomiar. W wyjątkowych 

przypadkach rodzic może wyrazić zgodę przez telefon.  



6. Przed konsultacjami i po nich uczniowie nie mogą przebywać na boisku 

szkolnym poza ewentualnym czasem oczekiwania na wejście, kiedy zachowują 

odległość 2 m od siebie, mają wówczas na sobie maseczki.  

7. Uczeń przechodzi  od razu do sali, w której konsultacje się odbywają. Nie może 

przebywać na korytarzu, aby uniknąć tłoku. W czasie konsultacj i korzysta 

z własnych podręczników i przyborów, nie może ich pożyczać. Maseczka może 

zostać zdjęta, gdy uczeń siedzi w ławce, przy jej opuszczaniu zakłada maseczkę.  

8. Nakrycia nie są zostawiane w szafkach, uczeń zabiera je ze sobą do sali. 

9.Od razu po zakończonych konsultacjach uczeń opuszcza budynek szkoły, przy 

wyjściu dokonują raz jeszcze dezynfekcji rąk.  

10. Uczeń, który będzie łamał zasady otrzymuje uwagę negatywną, może otrzymać także 

naganę dyrektora. 

11. Uczeń, który po raz drugi złamie zasady  może korzystać z konsultacji tylko pod 

opieką rodzica. 

 

 

TABELKA DLA UCZNIÓW/RODZICÓW 

IMIE I NAZISKO DZIEŃ KOSULTACJI GODZINA KONSULTACJI 

   

   

   

 


