PROCEDURY ORGANIZACJI
KONSULTACJI DLA UCZNIÓW SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 1 im. Jana Pawła II
w Suchej Beskidzkiej

I. INFORMACJE OGÓLNE O KONSULTACJACH
1. W Szkole Podstawowej nr 1 konsultacje są organizowane:
● dla uczniów klas VIII - od 25 maja 2020
● dla uczniów klas IV – VII od 1 czerwca 2020
2. Konsultacje mają na celu:
● Pomoc uczniom w wyjaśnieniu problemów związanych ze zrozumieniem
bieżącego lub zrealizowanego materiału
● Umożliwiają poprawienie wcześniejszych ocen, uzyskanych ze sprawdzianów,
kartkówek oraz odpowiedzi ustnych.
3. Konsultacje odbywają się ze wszystkich przedmiotów.
4. Konsultacje mają formę indywidualną lub grupową, w zależności od ilości uczniów,
którzy się na nie zgłoszą do szkoły, ale z zachowaniem reżimu sanitarnego co do ilości
maksymalnej uczniów w sali → Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie
Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchej Beskidzkiej

5. Konsultacje mają charakter dobrowolny i są formą uzupełnienia nauczania zdalnego
oraz dodatkową pomocą dla uczniów, potrzebujących bezpośredniego kontaktu
z nauczycielem dla zrozumienia materiału. Nauczyciele nadal prowadzą nauczanie
metodami kształcenia na odległość, jak do tej pory.
6. Jeżeli uczeń obawia się, ze względów epidemicznych skorzystać z konsultacji na
terenie szkoły, może zwrócić się z prośbą do nauczyciela o pomoc w wyjaśnieniu
zagadnienia on-line.
II. ORGANIZACJA KONSULTACJI W SZKOLE
1. Od 25 maja br. w szkole organizowane są konsultacje grupowe dla uczniów klasy
VIII, a od 1 czerwca dla wszystkich klas IV-VIII
2. Konsultacje dla uczniów odbywać się będą zgodnie z ustalonym harmonogramem
konsultacji, który zostanie także ujęty w tygodniowym planie lekcji dla każdej
klasy
3. Konsultacje organizowane są w wyznaczonych salach szkolnych.
4. W każdej sali na konsultacjach może brać udział max. 12 uczniów.

5. Udział ucznia w konsultacjach jest dobrowolny. O udziale ucznia w konsultacji
decyduje rodzic.
6. Zgłoszenie się ucznia na konsultacje do szkoły jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody rodzica na udział ucznia w konsultacji organizowanej na terenie szkoły.
7. Uczeń, który przychodzi na konsultację do szkoły w celu poprawienia
sprawdzianów czy innych prac pisemnych, powinien zgłosić ten fakt
nauczycielowi przynajmniej 2 dni przed terminem konsultacji, aby nauczyciel miał
czas na przygotowanie materiałów. Zgłoszenia dokonuje za pomocą poczty
elektronicznej lub dziennika elektronicznego Librus.
8. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 12 uczniów na konsultację w danym
czasie, pozostali uczniowie czekają przed salą, z zachowaniem dystansu
społecznego 2 m.
9. W czasie organizacji konsultacji w szkole z uwagi na zagrożenie epidemiczne
stosowane będą wytyczne GIS i MZ.
III. ORGANIZACJA KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH ON – LINE
1. Konsultacje indywidualne on – line dla uczniów klas IV-VIII prowadzone są na
bieżąco.
2. Konsultacja może zostać zrealizowana na prośbę ucznia, rodzica, nauczyciela
uczącego danego przedmiotu, z wykorzystaniem platformy G Suite.
3. Uczeń lub rodzic poprzez pocztę elektroniczną lub dziennik elektroniczny Librus
zgłasza nauczycielowi uczącemu danego przedmiotu potrzebę organizacji
konsultacji on -line.
4. Strony wspólnie ustalają termin i czas realizacji indywidualnej konsultacji on –
line.
5. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne konsultacja on – line jest najbardziej
bezpieczna formą konsultacji.
IV. PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NAUCZYCIELA W CZASIE ORGANIZACJI
I TRWANIA KONSULTACJI W SZKOLE
1. Nauczyciel zobowiązany jest wyjaśnić uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa
(procedury) obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone oraz
dopilnować by były przestrzegane podczas konsultacji w szkole.
2. Nauczyciel organizuje konsultacje z uwzględnieniem odległości pomiędzy
stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).
3. Nauczyciel przed rozpoczęciem konsultacji sprawdza stan BHP, w tym
bezpieczeństwa sanitarnego sali, w której prowadzi konsultacje.
4. Nauczyciel prowadzi konsultacje w grupie max. 12 osobowej.
5. Nauczyciel o stwierdzonych nieprawidłowościach niezwłocznie informuje
dyrektora szkoły.
6. Nauczyciel po zakończonej konsultacji obowiązkowo wietrzy salę.

7. Nauczyciel przestrzega wszystkich procedur obowiązujących uczniów podczas
pobytu w szkole w czasie trwania konsultacji.
8. Nauczyciel po zakończeniu konsultacji przypomina obowiązujące zasady powrotu
ucznia do domu.
9. Nauczyciel po stwierdzeniu objawów choroby u ucznia postępuje zgodnie
z obowiązującymi procedurami.
10. Nauczyciel prowadzi konsultacje, jeśli jest zdrowy.
11. Nauczyciel informację o chorobie własnej przekazuje do sekretariatu szkoły do
godziny 8.00 rano, w dniu w którym ma prowadzić konsultacje.
12. W razie choroby nauczyciela konsultacje zostaną odwołane, informacja
o odwołanych konsultacjach zostanie przekazana przez dyrektora wychowawcy
klasy. Wychowawca klasy informację o odwołanych konsultacjach przekazuje
uczniom.
V. PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE UCZNIA PODCZAS POBYTU W SZKOLE
W CZASIE TRWANIA KONSULTACJI
1. Uczeń przychodzi do szkoły na konsultację tylko wtedy gdy jest zdrowy oraz gdy jego
temperatura ciała nie przekracza 37 stopni.
2. Temperatura ciała ucznia powinna być zmierzona w domu, bezpośrednio przed
wyjściem do szkoły.
3. Uczeń nie przychodzi na konsultacje, jeżeli w jego domu przebywa ktoś na
kwarantannie lub w izolacji.
4. Uczeń przychodzi na konsultacje zgodnie z obowiązującym harmonogramem
konsultacji, zamieszczonym na stronie internetowej szkoły, w tygodniowych planach
lekcji dla każdej klasy. W planie klasy jest podana sala oraz godziny, w których
nauczyciele oczekują na chętnych uczniów.
5. Uczeń na konsultacje przynosi własny zestaw podręczników i przyborów szkolnych.
W szkole nie będzie mógł ich pożyczać od innych uczniów oraz od nauczyciela.
6. Uczeń w drodze do i ze szkoły korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans
społeczny.
7. Uczeń do szkoły wchodzi w osłonie na usta i nos.
8. Uczeń wchodzi do szkoły głównym wejściem, zgodnie z procedurami bezpieczeństwa,
nie zmienia obuwia, nie korzysta z szatni szkolnej.
9. Po wejściu do szkoły uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce, a jeżeli ma
przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast
myje ręce.
10. Uczeń wpisuje swoje imię i nazwisko, godzinę przyjścia do szkoły na liście
uczestników konsultacji.
11. Uczeń udaje się do wyznaczonej sali, w której odbywa się konsultacja z danego
przedmiotu.

12. W sali, w której odbywa się konsultacja uczeń zajmuje miejsce wskazane przez
nauczyciela z obowiązującą zasadą 1 uczeń w ławce, dystans między osobami 1,5 m.
13. Po zajęciu miejsca uczeń zdejmuje osłonę ust i nosa. W czasie trwania konsultacji
osłona nie jest obowiązkowa. Osłonę ust i nosa uczeń przechowuje w higienicznych
warunkach, ustalonych przez rodzica.
14. Po zakończeniu konsultacji z danego przedmiotu uczeń pakuje wszystkie własne
rzeczy.
15. Opuszczając salę konsultacji uczeń dezynfekuje ręce, jeżeli to niemożliwe ze
względów zdrowotnych, myje ręce w łazience szkolnej zgodnie z instrukcją.
16. W czasie pobytu w szkole uczeń bezwzględnie stosuje zasady higieny: nie podaje ręki
na powitanie, zachowuje dystans 2 m między osobami, a także unika dotykania oczu,
nosa i ust.
17. W czasie pobytu w szkole uczeń zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania
twarzy podczas kichania czy kasłania.
18. W czasie pobytu w szkole uczeń unika większych skupisk uczniów, zachowuje 2
metrowy dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach
wspólnych oraz na terenie szkoły.
19. Po korzystaniu z toalety uczeń każdorazowo myje ręce zgodnie z wywieszoną
instrukcją.
20. Po zakończeniu konsultacji w danym dniu, uczeń udaje się bezpośrednio do domu,
21. W czasie drogi do domu uczeń pamięta o osłonie nosa i ust oraz o zachowaniu 2 m
dystansu między innymi osobami.
22. Po stwierdzeniu przez nauczyciela niepokojących oznak choroby u ucznia, zostaje on
umieszczony w odizolowanym pomieszczeniu, czekając na rodzica.
23. O stwierdzeniu niepokojących oznak choroby u ucznia, nauczyciel natychmiast
informuje rodzica, w razie konieczności służby medyczne i sanitarne.
24. Do szybkiego kontaktu z rodzicem szkoła korzystać będzie z bazy telefonów do
rodziców.

