
Informacja na temat konsultacji dla uczniów w Szkole Podstawowej w Dukli 

Szanowni Państwo 

 Od 25 maja br. umożliwiamy naszym uczniom z  klas VIII konsultacje, 
które przede wszystkim będą ukierunkowane na przedmioty 
egzaminacyjne, czyli język polski, matematyka i języka angielski. Ponadto 
postaramy się umożliwić indywidualne lub grupowe konsultacje dla 
uczniów z pozostałych przedmiotów. 

 Od 1 czerwca br. zorganizujemy  konsultacje dla wszystkich uczniów 
szkoły w zakresie możliwym do zrealizowania z zachowaniem reżimu 
sanitarnego 

 Konsultacje dla klas 6, 7, 8 odbywać się będą w budynku przy ulicy Armii 
Krajowej 1. Dla uczniów klas 4, 5 będą organizowane na odrębnych 
zasadach w budynku przy ulicy Kościuszki 13. 

 Organizując konsultacje staramy się uwzględnić także wytyczne 
Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 

 Z zajęć w formie konsultacji w naszej Szkole mogą korzystać uczniowie 
zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.  

 Rodzice uczniów składają stosowne oświadczenie o sytuacji rodziny  
w kontekście kontaktu z koronawirusem i stanu zdrowia dziecka. Czynią 
to dwukanałowo poprzez dziennik elektroniczny oraz w wersji 
papierowej podpisanej przez rodzica. 

 Stosowne oświadczenie składają również nauczyciele prowadzący 

 Udział uczniów w konsultacjach jest dobrowolny 

 Organizowanie konsultacji nie zastępuje i nie zwalnia z realizacji lekcji  
w formie zdalnej. Nauczanie zdalne nadal jest prowadzone. 

 Przyjmujemy  za priorytetowe konsultacje dla klas 8 z przedmiotów 
egzaminacyjnych 

 Pozostałe konsultacje mają mieć przede wszystkim charakter 
umożliwiający poprawę oceny, sklasyfikowanie ucznia, wyjaśnienie 
niezrozumiałych treści i mogą dotyczyć indywidualnych uczniów i małych 
grup 

 Nauczyciele indywidualnie umawiają się na konsultacje z uczniami  
w oparciu o sporządzony harmonogram. W tym celu korzystają z 
dziennika elektronicznego lub innej formy komunikacji dbając, aby grupa 
nie przekroczyła 12 osób. 



 

Uczniowie korzystający z konsultacji powinni: 

 Zapoznać  się z  harmonogramem konsultacji 

 Umawiać się z nauczycielami potwierdzając zamiar przyjścia na konsultacje lub 
upewniając się czy jest możliwość przyjścia 

 Wiedzieć, że nie należy umawiać się na konsultacje, jeżeli są chorzy  lub w ich 
domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.  

  Zgłosić fakt swojej nieobecności  odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie 
mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia na konsultacje. 

 Zabierać do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie 
będzie można pożyczać od innych uczniów. 

 W drodze do i ze szkoły korzystać z osłony na usta i nos oraz zachowywać 
dystans społeczny. 

 Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekować j ręce, a jeżeli mają 
przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji 
natychmiast umyć ręce. 

 korzystać z szatni według wskazań  pani woźnej. 

 Bezwzględnie stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z mydłem i nie 
podawać ręki na powitanie, zachowywać dystans, a także unikać dotykania 
oczu, nosa i ust. 

 Zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy 
kasłania. Stosownie zwracać uwagę innym w tym zakresie. 

 Unikać większych skupisk uczniów, zachowywać dystans przebywając na 
korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie 
szkoły. 

 


