
    

Procedura organizacji konsultacji indywidualnych prowadzonych przez nauczycieli  

na terenie Szkoły Podstawowej SYRIUSZ w Wasilkowie 

  

  

1. Konsultacje indywidualne dla uczniów szkoły prowadzone są przez nauczycieli specjalistów 

zgodnie z potrzebami edukacyjnymi dzieci i młodzieży.  

2. Konsultacje dla uczniów klas VIII odbywają się od 25 maja 2020 roku, w dniach i godzinach 

zapisanych w „Harmonogramie konsultacji klas VIII” ustalonym przez dyrektora szkoły.  

3. Konsultacje dla uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz I, II, III szkoły branżowej odbywają 

się od 1 czerwca 2020 roku, w dniach i godzinach zapisanych w „Harmonogramie konsultacji” 

ustalonym przez dyrektora szkoły.  

4. Podstawowym celem konsultacji organizowanych uczniom klas VIII jest przygotowanie ich do 

egzaminu ósmoklasisty.  

5. Podstawowym celem konsultacji uczniów pozostałych klas, jest:  

a) uzupełnienie przez ucznia treści podstawy programowej nauczania przedmiotu 

obowiązkowego,  

b) poprawa oceny proponowanej końcoworocznej, w tym przygotowanie do poprawy tej 

oceny. 

6. Wychowawca klasy ma obowiązek zapoznać rodziców z harmonogramem konsultacji 

indywidualnych. 

7. Uczniowie lub rodzice zgłaszają chęć konsultacji telefonicznie lub drogą elektroniczną.  

8. Każdorazowo, uczeń wchodzący na teren szkoły w celu odbycia konsultacji indywidualnych 

zobowiązany jest okazać pisemne oświadczenie w którym stwierdza, iż jest zdrowy oraz wyraża 

zgodę na udział w konsultacjach. Oświadczenie podpisuje uczeń pełnoletni, a w przypadku 

ucznia niepełnoletniego jeden z rodziców/opiekunów prawnych.  

9. Nauczyciel wskazuje dzień i godzinę konsultacji indywidulanych z uczniem. 

10. Czas trwania konsultacji indywidualnych z jednego przedmiotu nie może przekraczać dwóch 

jednostek lekcyjnych zblokowanych trwających każda 45 min. każda. Po każdej jednostce 

lekcyjnej organizuje się przerwę na odpoczynek do 10 min.  

11. Uczeń ma prawo przynieść do szkoły niezbędne przybory szkolne oraz korzystać z nich i 

przechowywać we własnej teczce lub na ławce szkolnej.  

12. Podczas konsultacji uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach, wykonuje polecenia nauczyciela, 

uzupełnia, utrwala i rozszerza wiedzę i umiejętności.  

13. W konsultacjach mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie, którzy są zdrowi, bez objawów 

sugerujących chorobę zakaźną. 



    

14. Uczeń samodzielnie przychodzący na konsultacje do szkoły, w razie uzasadnionego 

podejrzenia, że może być chory i może zarażać inne dzieci, nie będzie przyjęty do szkoły, a 

rodzic zostanie niezwłocznie poinformowany o fakcie telefonicznie i poproszony o odebranie 

dziecka z placówki.  

15. Nauczyciel przeprowadzający konsultacje zobowiązany jest do otwarcia drzwi szkoły, 

dopilnowania dezynfekcji przez ucznia rąk i przyprowadzenia ucznia do sali, w której odbędzie 

się konsultacja. Po zakończeniu konsultacji odprowadza ucznia i zamyka drzwi szkoły. 

16. Nauczyciel przeprowadzający konsultacje po zakończeniu ich dezynfekuje klamki od drzwi sali 

i drzwi szkoły oraz miejsce pracy ucznia. 

17. Wchodząc na teren szkoły uczeń jest zobowiązany: 

a) zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali lekcyjnej, 

b) zdezynfekować ręce przy wejściu do szkoły, 

c) zachowywać minimum 1,5 m odstępu i przebywać w wyznaczonych do tego miejscach 

pod opieką nauczyciela, 

d) wykonywać polecenia nauczyciela. 

18. Podczas przerwy pomiędzy zajęciami uczniowie są pod opieką nauczyciela prowadzącego 

konsultacje. Odpoczywają, zachowując dystans społeczny nie mniejszy niż 2 metry.   

19. Uczniowie korzystający z toalety podczas przerwy między zajęciami, wchodzą do niej 

pojedynczo, zachowując dystans społeczny. Po zakończonych czynnościach toaletowych myją 

i dezynfekują ręce zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Ręce wycierają w jednorazowy 

ręcznik papierowy. 

20. Nauczyciel po przeprowadzeniu konsultacji wypełnia kartę konsultacji wg wzoru (załącznik nr 

1) i składa ją w sekretariacie szkoły.   

21. Uczeń po zakończonych konsultacjach niezwłocznie opuszcza teren szkoły, zachowując dystans 

społeczny. Nie kontaktuje się z kolegami i koleżankami, nie pozostaje na terenie szkoły bez 

zgody i wiedzy nauczyciela.  

 

Wprowadzono zarządzeniem dyrektora z dnia 19.05.2020 r   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Załącznik nr 1 – Karta konsultacji 

 

Imię i nazwisko ucznia 

 

Data konsultacji 

 

Treści podstawy 

programowej będące 

przedmiotem 

konsultacji 

 

 

 

         …………………………… 

                     (podpis nauczyciela) 


