
Informacja dotycząca  konsultacji w szkole 

1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas VIII mają możliwość korzystania z konsultacji. 

2. Od 1 czerwca br. szkoła umożliwi konsultacje dla wszystkich uczniów. 

3. Celem konsultacji jest stworzenie możliwości wyjaśnienia uczniom trudnych kwestii, 

usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również 

umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji rocznej. 

4. Biorąc pod uwagę zebrane informacje, potrzeby ósmoklasistów, opracowany został 

harmonogram prowadzenia tych zajęć. Jeżeli będzie taka potrzeba, może on ulec zmianie, 

np. jest możliwość realizowania dodatkowych zajęć z języka angielskiego (czy też innych 

przedmiotów), zostanie to  uzgodnione z nauczycielem na pierwszych zajęciach. 

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI GRUPOWYCH LUB INDYWIDUALNYCH  

DLA UCZNIÓW KLASY VIII na okres 25 – 29 maja 2020 r. 

 

 

Dzień 

tygodnia 

Przedmiot Godzina Nauczyciel  Sala 

lekcyjna 

wtorek język polski 

 

11.45 - 

12.30 

p. Teresa 

Harkot 

historyczna 

matematyka 

 

12.40 –  

13.25 

p. Krystyna 

Jachymek-

Kurek 

historyczna 

biologia/chemia 13.35 - 

14.20 

p. Katarzyna 

Jarosławska 

historyczna 

czwartek historia 

 

8.00 - 8.45 p. Wiesława 

Śliwińska -

Wyłupek 

historyczna 

język polski 

 

8.55 - 9.40 p. Teresa 

Harkot 

historyczna 

matematyka 9.50 - 

10.35 

p. Krystyna 

Jachymek-

Kurek 

historyczna 

język angielski 10.50 - 

11.35 

p. Leszek 

Różański 

historyczna 

 

Godziny pracy biblioteki: 

poniedziałek wtorek środa czwartek Piątek 

  

8. 00 – 10.00 12.15 – 14.00 nieczynna nieczynna nieczynna 

 

 

 Uczniu, pamiętaj o przyjętych zasadach,  zgodnie z wytycznymi GIS oraz MEN 

 i MZ:  

1. Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś 

na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz 

stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 



2.  Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz 

mógł ich pożyczać od innych uczniów  

3. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans 

społeczny  

4. Po przybyciu do szkoły, maskę ochronną zdejmij  po wejściu do sali lekcyjnej. 

5. Po skończonych zajęciach, udając się do szatni, należy ją założyć. 

6. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj 

ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust. 

7. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy 

kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie. 

8. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu,  

w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

Proszę o złożenie podpisanego oświadczenia przez rodziców: zgody na mierzenie 

temperatury, druk jest przesłany w załączniku.  Proponuję go pobrać, uzupełnić i odesłać 

drogą e-mailową. Albo druga możliwość,  w szkole będą udostępnione  druki. 

 

Gorajec, 22 maja 2020 r.                                                                       Alina Smarkala- 

                                                                                                                       dyrektor szkoły 

 

 
 


