
Uczniu, 

Dziękujemy za skorzystanie z możliwości konsultacji uczniów 

klasy ósmej, które trwają od 25 05 – 29.05.  

Od 1 czerwca 2020r. będzie możliwość korzystania z konsultacji 

uczniów klas 4 – 8. 

  

Na konsultacje przyjdź z konkretnymi pytaniami i wyraźnie określonymi potrzebami.  

 

     Zgłoś dyrekcji szkoły zamiar uczestniczenia w konsultacjach do dn. 27.05.2020r.  

 

Na podstawie Waszych potrzeb ustalimy terminarz, harmonogram spotkań konsultacyjnych. 

Pamiętaj, że celem organizowanych w czasie zagrożenia konsultacji  jest: 

• pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności z danego 

przedmiotu, 

• utrwalenie wiedzy nabytej w toku nauki zdalnej, 

• umożliwienie pisania w dodatkowym terminie obowiązkowych form sprawdzenia wiedzy 

i umiejętności, 

• umożliwienie poprawy oceny, 

• przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych. 

 

Pamiętaj, że: 

� Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się 

z ich ustalonym harmonogramem. 

� 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 

przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast 

umyj ręce. 

� Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły. 



� 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 zasłania 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 korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi 

zasadami wypożyczania książek. 


