
ORGANIZACJA KONSULTACJI I ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH NA TERENIE SZKOŁY 

 

1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas VIII mogą uczestniczyć w konsultacjach indywidualnych lub 

grupowych ze wszystkich przedmiotów poza wychowaniem fizycznym i religią. 

2. Od 1 czerwca w konsultacjach mogą brać udział uczniowie klas IV - VIII.  

3. Terminy konsultacji uczniów z nauczycielami znajdują się na stronie internetowej szkoły.  

4. Chęć udziału w konsultacjach uczniowie zgłaszają nauczycielowi przedmiotu, wychowawcy lub do 

sekretariatu szkoły.  

5. Nauczyciele i wychowawcy przyjmują zgłoszenia uczniów i organizują zajęcia indywidualne lub w 

grupach liczących do 12 uczniów. 

6. Dzień przed konsultacjami przekazują do sekretariatu nazwiska uczniów, którzy zostali na nie 

umówieni. 

7. Rodzice uczniów uczestniczących w zajęciach rewalidacyjnych lub konsultacjach na terenie szkoły, 

wypełniają ankietę dotyczącą stanu zdrowia stanowiącą załącznik nr 7 oraz zgodę na udział dziecka 

w zajęciach, wypełniając załącznik nr 13. 

8. Uczniowie przychodzą na zajęcia, zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników 

szkoły oraz innych uczniów wynoszący min. 2 m.  

9. Przed wejściem do szkoły dezynfekują ręce, zostawiają u wyznaczonego pracownika zgodę rodziców 

na udział w konsultacjach danego dnia (wydrukowaną lub napisaną odręcznie, ale z własnoręcznym 

podpisem rodzica) oraz ankietę o stanie zdrowia. Po zmierzeniu i zapisaniu temperatury przez 

pracownika szkoły udają się do wyznaczonej sali.  

10. Nauczyciele odbywający zajęcia przypominają uczniom o podstawowych zasadach higieny, tj. myciu 

i dezynfekcji rąk, zasłanianiu ust i nosa łokciem lub chusteczką w czasie kaszlu i kichania, o unikaniu 

dotykania oczu, ust i nosa.  

11. Minimalna przestrzeń do zajęć w sali stanowi nie mniej niż 4 m2 na 1 osobę. Odległości pomiędzy 

stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).  

12. Nauczyciele dbają o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb 

uczniów, ograniczają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

13. Uczniowie przynoszą własne przybory, nie wymieniają się nimi między sobą, nie przynoszą do 

szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

14. Nauczyciele organizują przerwy w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 1 godzinie. 

Grupa spędza przerwy pod ich opieką.  

15. Sale wietrzy się w czasie każdej przerwy, a w razie potrzeby także podczas zajęć.  


