
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie 

W związku z opublikowaniem dnia 15 maja 2020 roku dwóch nowelizacji rozporządzeń 

Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty oraz szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  

COVID-19 informuję: 

▪ od 25 maja br. uczniowie klasy VIII mogą skorzystać z konsultacji na terenie szkoły 

ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych, z których od 16 do 18 czerwca 

będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Na udział ucznia w konsultacjach na terenie 

szkoły wyrażają zgodę oboje rodzice. W tym celu należy złożyć stosowne 

oświadczenie. Znajduje się ono w zakładce Dokumenty. Wymiar tych konsultacji 

zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą 

dobrowolne dla uczniów. W pierwszym tygodniu w szkole będą odbywać się 

konsultacje grupowe z przedmiotów egzaminacyjnych: język polski, matematyka i 

język angielski. Grupa może liczyć maksymalnie 6 osób. 

▪ od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas mogą korzystać z konsultacji 

ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie 

uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą 

dobrowolne dla uczniów. Harmonogram konsultacji zostanie przedstawiony  

w przyszłym tygodniu. 

Rodziców uczniów kl. IV – VIII,  zainteresowanych udziałem ich dziecka w konsultacjach 

 z nauczycielem na terenie szkoły, prosimy o kontakt najpóźniej do czwartku 28 maja 

z wychowawcą poprzez e-mail lub telefonicznie. Prosimy o podanie imienia i nazwiska 

dziecka oraz przedmiotu, którego konsultacje mają dotyczyć.  

Wszystkie klasy nadal będzie obowiązywało  nauczanie zdalne. 

Harmonogram konsultacji dla uczniów klasy VIII 

 

Data 

 

Godzina 

 

Przedmiot 

Uczniowie  
zgodnie 

 z numerem  
w dzienniku 

 

Numer sali 

Poniedziałek: 

25.05.2020 r. 

1.06.2020 r. 

10.30 – 11.30 

12.00 – 13.00 

Matematyka nr 1 - 6 

nr 7 - 12 

sala nr 12 



8.06.2020 r. 

15.06.2020 r. 

Wtorek: 

26.05.2020 r. 

2.06.2020 r. 

9.06.2020 r. 

10.30 – 11.30 

12.00 – 13.00 

Język polski nr 1 - 6 

nr 7 - 12 

sala nr 12 

Środa: 

27.05.2020 r. 

3.06.2020 r. 

10.06.2020 r. 

10.30 – 11.30 

12.00 – 13.00 

Język angielski nr 1 - 6 

nr 7 - 12 

sala nr 12 

▪ Możliwe jest również zorganizowanie indywidualnych konsultacji dla uczniów  

klasy VIII. W tym celu uczeń powinien umówić się z nauczycielem przedmiotu  

na odpowiedni termin. 

▪ Zachęcam również uczniów do korzystania z konsultacji indywidualnych  

na platformie TEAMS. 

      Zapewniam, że zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.  

Przy organizacji  konsultacji uwzględniamy wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego 

 i Ministra Zdrowia. Znajdują się one poniżej. Proszę aby uczniowie  dokładnie się z nimi 

zapoznali. 

Konsultacje w szkole - wytyczne GIS, MZ i MEN 

Uczniu, 

▪ Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich 

harmonogramem. 

▪ Jeśli chcesz skorzystać z konsultacji umów się wcześniej z nauczycielem. 

▪ Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś  

na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu  

oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

▪ Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio 

wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia. 

▪ Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł 

ich pożyczać od innych uczniów. 



▪ W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny. 

▪ Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania 

zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce. 

▪ Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki 

na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust. 

▪ Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie. 

▪ Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu,  

w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

▪ Jeżeli chcesz skorzystać z biblioteki szkolnej, wcześniej skontaktuj się z nauczycielem 

bibliotekarzem, który zapozna cię ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek 

 w czasie pandemii.  

 

dyrektor szkoły 


