Szanowni Nauczyciele, Rodzice
Drodzy Uczniowie!
Zgodnie z zapowiedzią MEN od 25 maja 2020 r. uczniowie klasy VIII, a od 1 czerwca 2020 r.
wszyscy uczniowie szkoły podstawowej mają możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych
ze wszystkimi nauczycielami w szkole.
Uprzejmie informuję, że konsultacje w naszej Szkole odbywać się będą zgodnie z zasadami poniżej:
1. Konsultacje mają charakter dobrowolny.
2. Uczniowie korzystają z konsultacji za zgodą rodziców.
3. Konsultacje służą wyjaśnieniu trudnych dla uczniów kwestii, usystematyzowaniu materiału lub
umożliwieniu poprawy oceny na potrzeby klasyfikacji.
4. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby.
5. Dyrektor szkoły ustala harmonogram konsultacji uwzględniając potrzeby uczniów oraz możliwości
organizacyjne szkoły; w pierwszej kolejności umożliwia się organizację konsultacji z przedmiotów
zdawanych na egzaminach.
6. Harmonogram może być modyfikowany w miarę potrzeb.
7. Uczeń jest zobowiązany do udziału w konsultacjach, jeśli wcześniej zgłosił taką potrzebę.
8. Uczeń może zrezygnować z konsultacji najpóźniej do godz. 10:00 dzień przed wyznaczonym
terminem, wysyłając wiadomość mailem do nauczyciela prowadzącego konsultacje.
9. Uczniowie i nauczyciele muszą przestrzegać zasad: minimum 4 m2 na osobę w danym
pomieszczeniu, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami
w sali podczas konsultacji.
10. W szkole, w miarę możliwości, jest wyznaczona stała sala do konsultacji dla tej samej grupy.
11. Następne konsultacje, w tej samej Sali i w tym samym dniu dla innych osób, dla nowej grupy,
mogą się odbywać po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-porządkowych
i po czasie , który wynika ze specyfiki produktów użytych do dezynfekcji.
12. Jeżeli konsultacje trwają dłużej niż 45 minut nauczyciel organizuje 15 minutową przerwę.
13. Podczas przerw uczniowie przestrzegają zasad dotyczących dystansu i higieny.
Konsultacje odbywać się będą z zachowaniem ,,Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii
COVID-19 obowiązującej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Suskowoli”
(zał. Nr 1).
Rodzice, których dziecko weźmie udział w konsultacjach proszeni są o wypełnienie załącznika nr 2 i 3
umieszczonego pod harmonogramem konsultacji.
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