
REGULAMIN KONSULTACJI DLA UCZNIÓW OBOWIĄZUJĄCY                         

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 11 W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, 

PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 

 
1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas VIII mogą brać udział w konsultacjach przedmiotowych 

z przedmiotów egzaminacyjnych. 

2. Od 1 czerwca 2020 r. uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej mogą brać udział             

w konsultacjach ze wszystkich przedmiotów wchodzących w skład podstawy 

programowej. 

3. Konsultacje z nauczycielami odbywają się na terenie szkoły, po uprzednim zgłoszeniu 

przez ucznia potrzeby nauczycielowi poprzez dziennik elektroniczny. Zgłoszenie powinno 

nastąpić najpóźniej do godziny 12.00 dnia poprzedzającego ewentualną konsultację. 

4. Harmonogram konsultacji dostosowany jest do planu lekcji nauczycieli i uczniów i nie 

powinien z nimi kolidować. Szczegółowy harmonogram opublikowany jest na stronie 

internetowej szkoły. 

5. Konsultacje przedmiotowe mają na celu: 

- wyjaśnienie treści programowych niezrozumiałych dla ucznia, 

- rozliczenie się z prac domowych zadanych przez nauczyciela, 

- podniesienie oceny z przedmiotu, 

- zaliczenie lub poprawę sprawdzianu lub klasówki. 

6. Konsultacje mogą odbywać się w formie indywidualnej i grupowej. Za formę 

organizacyjną odpowiada nauczyciel, który ustala ją na podstawie zgłoszonych potrzeb. 

7. W konsultacji grupowej może uczestniczyć do 12 uczniów. 

8. Konsultacje odbywają się w wyznaczonych salach lekcyjnych.  

9. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m  

(1 uczeń – 1 ławka szkolna).  

10. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

na stoliku szkolnym ucznia lub w torbie. Uczniowie nie powinni wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą. 

11. Sala lekcyjna po każdym spotkaniu powinna być wietrzona, a stoliki i krzesła powinny 

być dezynfekowane. 

12. W konsultacjach mogą brać udział tylko uczniowie zdrowi. 

13. Niedopuszczalne jest przyjście ucznia do szkoły, jeśli w domu przebywa ktoś na  

      kwarantannie lub w izolacji. 



14. Przy wejściu do szkoły uczeń zobowiązany jest poddać się mierzeniu temperatury. 

Pomiaru dokonuje pracownik obsługi. Jeżeli temperatura ciała będzie podwyższona, 

uczeń nie otrzyma pozwolenia na wejście do szkoły. 

15. Na konsultacje uczniowie przychodzą zabezpieczeni w osobistą osłonę nosa i ust. Podczas 

konsultacji osłona nie jest wymagana. 

16. Po wejściu do szkoły uczniowie są zobowiązani do dezynfekcji rąk. W czasie pobytu                 

w szkole zobowiązani są do ścisłego stosowania obowiązujących w szkole procedur 

postępowania określonych zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora 

Sanitarnego na czas pandemii koronawirusa COVID-19. 

17. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między 

sobą oraz uczniami, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

18. Regulamin obowiązuje od 25 maja 2020 r. 

 

 

                                                                                                            …………………………... 

Włocławek, 19.05.2020                                                                            (podpis dyrektora) 


