
Harmonogram konsultacji dla uczniów 

Drodzy uczniowie, proszę się zapoznać z harmonogramem konsultacji                        

z nauczycielami, po wcześniejszym zgłoszeniu, które otrzymałam od 

wychowawców. 

HARMONOGRAM KONSULTACJI Z NAUCZYCIELAMI W SZKOLE DLA 

UCZNIÓW - od 01.06.2020 - do 05.06.2020 

 

Przedmiot  Nauczyciel  Uczniowie – V b Data, godziny  

MATEMATYKA Hanna Sarnecka 1 uczeń - wg zgłoszenia Wtorek  

01.06.2020 

godz. 12.00-12.45 

HISTORIA Anna 

Korzeniewska 

1 uczeń - wg zgłoszenia Wtorek 

01.06.2020 

godz. 12.45-13.30 

Przedmiot  Nauczyciel  Uczniowie - Vc Data, godziny  

MATEMATYKA Halina Bizewska 1 uczeń - wg zgłoszenia Środa 

03.06.2020 

godz. 14.00-14.45 

J. NIEMIECKI J. Capiewska - 

Braun 

1 uczeń - wg zgłoszenia Środa 

03.06.2020 

godz. 13.15-14.00 

J. ANGIELSKI Izabela 

Szymankiewicz 

1 uczeń - wg zgłoszenia Czwartek 

04.06.2020 

godz. 13.00-13.45 

TECHNIKA Katarzyna 

Bochentin 

1 uczeń - wg zgłoszenia Czwartek 

04.06.2020 

godz.13.45-14.30 

Przedmiot  Nauczyciel  Uczniowie – VI b Data, godziny  

INFORMATYKA Aneta Wincewicz 6 uczniów - wg zgłoszenia Czwartek 

04.06.2020 

godz. 12.00-12.45 

HISTORIA Alicja Lewicka 1 uczennica - wg zgłoszenia Czwartek 

04.06.2020 

godz. 12.45-13.30 

MATEMATYKA Halina Bizewska 1 uczennica - wg zgłoszenia Czwartek 

04.06.2020 

godz. 12.00-12.45 

J. ANGIELSKI Łucja Loewnau 1 uczennica - wg zgłoszenia Czwartek 

04.06.2020 

godz. 12.45-13.30 

Przedmiot  Nauczyciel  Uczniowie – VI d Data, godziny  

HISTORIA Alicja Lewicka 2 uczniów - wg zgłoszenia Środa 

03.06.2020 

godz. 13.15.-14.00 

 

J. POLSKI Ewa Ziemniak 1 uczeń - wg zgłoszenia Środa 

03.06.2020 

godz. 12.30-13.15 



 

J. ANGIELSKI Irena Adahs 1 uczeń - wg zgłoszenia Środa 

03.06.2020 

godz. 13.15-14.00 

TECHNIKA Katarzyna 

Bochentin 

1 uczeń - wg zgłoszenia Czwartek 

04.06.2020 

godz.13.00-13.45 

Przedmiot  Nauczyciel  Uczniowie – VII b Data, godziny  

J. NIEMIECKI J. Capiewska - 

Braun 

1 uczennica - wg zgłoszenia Środa 

03.06.2020 

godz. 12.30-13.15 

 

KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW  

 

Drodzy Uczniowie! 

1. Na konsultacje mają prawo przyjść w wyznaczonych w Harmonogramie konsultacji 

terminach i godzinach - TYLKO UCZNIOWIE,  którzy wcześniej zgłosili swój udział do 

wychowawcy klasy - inni uczniowie nie zostaną wpuszczeni na teren szkoły. 

2. Proszę przychodzić do szkoły na wyznaczoną godzinę - nie szybciej, aby nie oczekiwać 

zbyt długo na zajęcia. 

3. Przychodzimy do szkoły pojedynczo - zachowując dystans społeczny od siebie - 2 m - 

nadal obowiązuje zakaz przemieszczania się w grupach. 

4. Do szkoły przychodzimy - OBOWIĄZKOWO - z zakrytymi ustami i nosem oraz w 

jednorazowych rękawiczkach - tylko tak zostaniemy wpuszczeni do budynku; uczeń przynosi 

/jeśli są potrzebne/ - WŁASNE - zeszyty, kartki, przybory, podręczniki /w zależności od 

potrzeb/ - podczas zajęć NIE WOLNO ICH NIKOMU POŻYCZAĆ - a po zajęciach należy 

zabrać do domu. Można przynieść własne pożywienie lub napój - spożyć go z zachowaniem 

zasad higieny i dezynfekcji rąk. 

5. Warunkiem wejścia do budynku - jest dostarczenie /może być w momencie przybycia do 

szkoły/ - podpisanego przez rodzica OŚWIADCZENIA (Procedura i druk na stronie Szkoły 

Podstawowej) brak tego oświadczenia lub podpisu - UNIEMOŻLIWI WEJŚCIE NA 

KONSULTACJE. 

6. Jeśli kilku uczestników przyjdzie do szkoły jednocześnie - 1 uczeń wchodzi GŁÓWNYM 

WEJŚCIEM - do szkoły, poddając się dalej wyznaczonym Procedurom, pozostali oczekują na 

zewnątrz - w odległości 2 m od siebie - nie wolno się grupować; na wezwanie pracownika 

szkoły - wchodzi następny uczeń. 

7. W budynku szkoły należy BEZWZGLĘDNIE - przestrzegać ustalonych Procedur                        

i podporządkować się poleceniom pracowników szkoły  oraz nauczycieli prowadzących 

konsultacje - W PRZYPADKU ICH NIEPRZESTRZEGANIA LUB NIEWŁAŚCIWEGO, 

NIEZGODNEGO Z PROCEDURAMI ZACHOWANIA - o tym fakcie zostaje 

poinformowany rodzic - a uczeń zostaje odesłany do domu. 

8. Po wejściu do szkoły - należy wykonać polecenia pracownika szkoły - oddać oświadczenie 

rodzica, poddać się zmierzeniu temperatury termometrem bezdotykowym, zdjąć rękawiczki             

i wrzucić do znajdującego się przy wejściu specjalnego kosza, obowiązkowo 

wydezynfekować ręce płynem /dozownik przy wejściu/ - zgodnie z instrukcją i oczekiwać             

w wyznaczonym przez pracownika miejscu na korytarzu szkolnym na odbiór przez 

nauczyciela prowadzącego konsultacje - w przypadku kilku osób  oczekujących - zachować 

dystans społeczny - 2 m od siebie                       /nie wolno przebywać w grupach/ - W 

PRZYPADKU TEMPERATURY PRZEKRACZAJĄCEJ 37 stopni C - UCZEN NIE 

ZOSTAJE WPUSZCZONY NA ZAJĘCIA I MUSI WRÓCIĆ DO DOMU.  



NA ZAJĘCIA MOŻE PRZYBYĆ TYLKO UCZEŃ ZDROWY - wskazane mierzenie 

temperatury - przed wyjściem z domu. 

9. Po udaniu się z nauczycielem do wyznaczonej Sali na konsultacje /mogą one być 

indywidualne lub grupowe - do 8 osób/ - każdy uczeń siedzi przy osobnym stoliku - 1 uczeń - 

1 stolik - z zachowaniem od siebie i nauczyciela dystansu społecznego - 1,5 m, podczas zajęć 

pozostajecie  w maseczkach. 

10. Nauczyciel prowadzący konsultacje - decyduje o ich przebiegu oraz przerwach i wyjściu 

do toalet - podczas korzystania z toalet - należy przestrzegać zasad higieny i procedur - 

dokładnie myć ręce według instrukcji i odkażać płynem dezynfekującym - znajduje się w 

każdym pomieszczeniu do zajęć. 

11. Podczas przerwy w konsultacjach - zgodnie z decyzją nauczyciela - pozostajecie w Sali 

/jest wietrzona co godzinę/ lub udajecie się do toalety lub na korytarz w wyznaczone miejsce, 

zgłaszając to nauczycielowi - zawsze zachowujecie od siebie dystans społeczny - 2 metry, nie 

grupujecie się, do toalety wchodzicie pojedynczo - następna osoba oczekuje na zewnątrz na 

wyjście poprzedniej. POZA WYZNACZONYMI MIEJSCAMI - NIE WOLNO 

PRZEMIESZCZAĆ SIĘ W BUDYNKU SZKOLNYM. 

12. Podczas pobytu w szkole - OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ WYCIĄGANIA I 

UŻYWANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH - jeśli to możliwe - najlepiej zostawić je                              

w domu. 

13. Podczas pobytu w szkole na konsultacjach - istnieje możliwość skorzystania z biblioteki 

szkolnej /jest czynna w dniach  konsultacji w godzinach od 10.00 do 14.00/ - z zachowaniem 

Procedur i zgodnie z poleceniami bibliotekarza - w bibliotece - wyłącznie przy biurku - może 

jednorazowo przebywać tylko 1 osoba - pozostałe oczekują na zewnątrz w odległości 2 m od 

siebie. Potrzebę skorzystania z biblioteki - NALEŻY WCZEŚNIEJ ZGŁOSIĆ 

NAUCZYCIELOWI PROWADZĄCEMU KONSULTACJE. 

14. Po zakończeniu konsultacji - natychmiast udajecie się do wyjścia głównego /wyjątkowo - 

według potrzeb - można skorzystać z toalety/i opuszczacie budynek szkoły - wypuszcza Was 

pracownik szkoły.  

 

          Jolanta Bieszke 

          Dyrektor 

      Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żelistrzewie 

Żelistrzewo, 29.05.2020 r. 

 
 


