
 

Zasady organizacji konsultacji przed egzaminem ósmoklasisty 

 w PSP nr 34  

 

1. Od 25 maja br. szkoła umożliwia konsultacje dla uczniów klasy VIII z przedmiotów 

egzaminacyjnych. 

2. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów 

choroby zakaźnej. 

3. Konsultacje odbywają się wg załączonego poniżej harmonogramu: 

8A – poniedziałek (25.05., 01.06., 08.06.) 

8B – wtorek (26.05., 02.06., 09.06.) 

8C – środa (27.05., 03.06, 10.06.) 

8D – czwartek (28.06., 04.06.) i piątek (12.06.) 

4. Rodzice deklarują wcześniej udział ucznia w konsultacjach – jest to niezbędne ze 

względów organizacyjnych i w celu zapewnienia bezpieczeństwa. 

5. Rodzice uczniów uczęszczających na konsultacje wypełniają oświadczenie (zgodę na 

udział w zajęciach i potwierdzenie stanu zdrowia)  i przesyłają je do wychowawcy klasy 

do godz.12 w dniu poprzedzającym konsultacje, w których dziecko będzie uczestniczyć. 

Możliwe jest także wcześniejsze dostarczenie oświadczenia do szkoły w sposób 

uzgodniony z wychowawcą. 

6. Uczniowie i nauczyciele jęz.polskiego, jęz.angielskiego i matematyki będą odbywać 

konsultacje grupowe  wg w/w harmonogramu w godz.9.00 – 12.00 

7. Uczniowie i nauczyciele muszą przestrzegać zasad: 4 m2 powierzchni na osobę, 2 m 

dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali 

podczas konsultacji.  

8. W szkole są wyznaczone stałe sale do konsultacji dla tej samej grupy(sala 101 i 110). Sale 

będą często wietrzone i dezynfekowane powierzchnie używane przez uczestników  

(stoliki, krzesła, klamki, poręcze, włączniki itp.) 

9. Podział na grupy jest taki, jak na zajęciach języka angielskiego. Wychowawcy 

poinformują uczniów, w których salach będą mieć zajęcia. 

10. Na konsultacje uczniowie wchodzą z zachowaniem dystansu społecznego. Mają 

obowiązkowo zasłonięte usta i nos. Maseczki można zdjąć po rozpoczęciu zajęć. Należy 

je umieścić w pojemniku lub  w przeznaczonej do tego celu torebce foliowej. 

11. Uczestnicy konsultacji wchodzą na zajęcia przez szatnię, dezynfekują ręce i przechodzą                 

do wyznaczonych boksów. Będzie wyznaczona odpowiednia liczba boksów dla 

zachowania zasady, że ubrania nie stykają się ze sobą. 



12.  Uczniowie obowiązkowo zmieniają obuwie i zostawiają okrycie wierzchnie w szatni. Do 

boksu wchodzą osobno/pojedynczo. 

13. Po opuszczeniu boksu, uczniowie wychodzą natychmiast z szatni. Przed przejściem na 

teren szkoły  do wyznaczonej sali ponownie dezynfekują ręce. 

14. Podczas pierwszych konsultacji z uczniami obecni będą wychowawcy klas by czuwać nad 

bezpiecznym zachowaniem uczniów w szatni i w trakcie przemieszczania się w szkole. 

15. Przerwy uczniowie spędzają w sali pod opieką nauczyciela.                    . 

16. Uczniowie korzystają z toalet na I piętrze.                             

17. Podczas pracy uczniowie korzystają z własnych podręczników, zeszytów i własnych 

przyborów szkolnych (nie można ich pożyczać od kolegów) 

 18. Uczeń z wyraźnymi objawami infekcji (katar, kaszel, gorączka, złe samopoczucie)  

    w  ogóle nie  powinien przychodzić do szkoły. 

19. Ze szkoły uczniowie kierują się do domu. Nie grupują się. 

 

 

 

 

 


