HARMONOGRAM KONSULTACJI NAUCZYCIELI W BUDYNKU SP (budynek Na Błonie 15D)

800 - 1100

1200 - 1500

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

Agnieszka Iwulska (s. 302)

Marta Grabińska (s. 306)

Monika Kubik (s. 302)

Karolina Tabor (s. 302)

Małgorzata Kubiak (s. 306)

Anna Strojek (s.302)

Ewa Matyszczyk-Nieć
(s.306)

Lilla Wózek (s. 306)

Hanna Ufir (s. 305)

Anna Pokrzyk (s. gim.)

Rafał Słota ( s. gim.)

Sabina Augustyn (s. gim.)

Rafał Tomasiak (s. gim)

Zofia Mazanek(s. gim.)

Marta Garbacik (s.25
budynek LO)

Monika Lis (s. 306)

Marta Kańka (s.306)

Małgorzata Brzęk (s. 302)

Patrycja Blacha (s. 302)

Hanna Ufir ( s. 305)

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK
Aneta Bratek (s. 302)

Sylwia Józefczyk (s. 306)
Patryk Jałocha (s. gim.)

Ewa Zielińska (s. 302)

Seremak Peczkis (s.11)
budynek LO

Ks. Wojciech Matyga (s.
302)

Jolanta Frosztęga (s.12)
budynek LO
Hanna Ufir (s. 305)

Ks. Kacper Nawrot (s. 306)

Zasady obowiązujące podczas konsultacji:
1. Należy zapisać się na konsultację do konkretnego nauczyciela najpóźniej dzień przed terminem (grupa nie może przekroczyć 12
uczniów) – za pośrednictwem Librusa. Nauczyciel potwierdza fakt zapisu, odpowiadając na wiadomość ucznia lub wskazuje inną
dostępną godzinę.
2. Konsultacja rozpoczyna się o pełnej godzinie (800/900/1000 lub 1200/1300/1400) w ramach dostępnych miejsc – konieczne jest
przestrzeganie terminu i punktualność.

3. Konsultacja trwa 45 minut, po czym następuje wietrzenie i dezynfekcja sali zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.
4. Podczas konsultacji uczniowie korzystają wyłącznie z własnych książek, zeszytów i innych materiałów (nie wymieniają się nimi
z innymi uczniami), nie przynoszą do szkoły zbędnych rzeczy.
5. Uczniowie zachowują wymagany odstęp, mają zakryte usta i nos, stosują się do obowiązujących norm w zakresie przebywania
w miejscach publicznych (4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali
podczas konsultacji, jeden uczeń przy jednym stoliku).
6. W konsultacjach mogą brać udział tylko uczniowie zdrowi, których rodziny nie pozostają w kwarantannie lub izolacji. Przed
wejściem do budynku uczniowi mierzy się temperaturę – uczeń z podwyższoną temperaturą lub objawami chorobowymi nie
zostanie wpuszczony do szkoły. Przed wejściem należy zdezynfekować ręce, a w razie uczulenia umyć dokładnie wodą z mydłem.
7. Podczas konsultacji można uzyskać wyjaśnienia w zakresie realizowanego materiału, zdobyć ocenę (odpowiedź lub forma
pisemna), poprawić ocenę, wykonywać ćwiczenia w ramach danych zajęć edukacyjnych.
8. Konsultacje rozpoczynają się:
 dla ósmoklasistów od 25 maja,
 dla wszystkich uczniów od 1 czerwca.

