
 

KONSULTACJE ÓSMOKLASISTÓW 

 w PSP  nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu 

 

1. Od 25 maja  2020r.  szkoła umożliwia konsultacje dla uczniów klasy VIII.  

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

choroby zakaźnej. 

3. Konsultacje odbywają się wg załączonego poniżej harmonogramu: 

PONIEDZIAŁEK 

 

Imię i nazwisko godzina sala przedmiot klasa 

p. Agnieszka 

Stępień 

7. 30 – 8. 15 105 matematyka 8a, 8b 

p. Magdalena 

Rdzanek 

11. 00 – 11. 45  203 język polski 8c 

 

 

WTOREK 

 

 

Imię i nazwisko 

godzina sala przedmiot klasa 

p. Magdalena 

Gawor 

10. 30 – 11. 15 101 EDB 8a 

p. Kornelia 

Przyborska 

12. 00 – 12. 45 105 matematyka 8c 

 

p. Stanisława 

Wachowicz 

13. 00 – 13.45 106 język angielski 8b 

 

 

ŚRODA 

 

Imię i nazwisko godzina sala przedmiot klasa 

p. Elżbieta 

Gomuła 

13. 00 – 13. 45 201 język angielski 8c 

 

 

 

 

 



CZWARTEK 

 

Imię i nazwisko godzina sala przedmiot klasa 

p. Irmina 

Bisińska 

12. 00 – 12. 45 202 język polski 8a 

p. Katarzyna 

Zając-Brodecka 

13. 00 – 13. 45 201 język angielski 8a 

 

 

 

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 przynoszą je w dniu konsultacji,                        

w których dziecko będzie uczestniczyć.  

6. Uczniowie i nauczyciele  będą odbywać konsultacje grupowe  wg w/w harmonogramu. 

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.  Sale będą często wietrzone,  stoliki, krzesła, klamki  będą dezynfekowane po każdych 

zajęciach. 

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

obowiązkowo zasłonięte usta i nos.  

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

do wyznaczonych boksów.  

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

boksu wchodzą pojedynczo. 

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

szkoły  do wyznaczonej sali ponownie dezynfekują ręce. 

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

14. Uczniowie korzystają z toalet na I piętrze.                             

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

przyborów szkolnych (nie można ich pożyczać od kolegów). 

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

    w  ogóle nie  powinien przychodzić do szkoły. 

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

 

 


