Załącznik nr 8. do procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii – COVID 19
obowiązujących na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 31 im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Radomiu

ZASADY ORGANIZOWANIA KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH
I GRUPOWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII
W PSP NR 31 W RADOMIU
W OKRESIE OD 25.05.2020 DO ODWOŁANIA
1. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez
objawów choroby zakaźnej.
2. Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i udział w nich nie zwalnia ucznia
z obowiązków związanych ze zdalnym nauczaniem.
3. Uczeń biorący udział w konsultacjach dostarcza do szkoły:
a) Oświadczenia rodzica – załącznik nr 4.
b) każdorazowo w dniu konsultacji dostarcza do szkoły oświadczenie rodzica, że nie miał
kontaktu z osobą zakażoną wirusem COVID - 19 oraz nikt z członków najbliższej
rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak
choroby, a stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak
chorobowych, np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka,
duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe
– załącznik nr 5.
4. Konsultacje dla uczniów klas VIII rozpoczynają się od 25.05.2020.
5. Konsultacje dla uczniów klas IV-VII rozpoczynają się od 01.06.2020.
6. Nauczyciele opracowują w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły harmonogram konsultacji
indywidualnych i grupowych.
7. Wychowawca przesyła harmonogram konsultacji z poszczególnych przedmiotów uczniom
i rodzicom z danej klasy.
8. Nauczyciel organizuje konsultacje dla uczniów w wybranym dniu tygodnia. Uczniom,
którzy zgłosili potrzebę konsultacji wskazuje godzinę rozpoczęcia i zakończenia zajęć.
9. Konsultacje prowadzone są w grupach liczących do 12 osób.
10. Zastrzega się, że jedna grupa korzysta z konsultacji do 45 minut, po czym następuje
dezynfekcja pomieszczenia i po przerwie zajęcia rozpoczyna kolejna grupa uczniów.
11. W przypadku dużej liczby uczniów zainteresowanych konsultacjami pierwszeństwo mają
uczniowie, którzy mają trudności z realizacją obowiązkowego zdalnego nauczania.
12. Uczniowie lub ich rodzice indywidualnie za pomocą Librusa do piątku przed terminem
konsultacji zgłaszają do nauczyciela przedmiotu potrzebę konsultacji i jej zakres.
13. Nauczyciel przedmiotu wyznacza grupom godzinę spotkania i numer sali, a następnie
przekazuje tę informację wychowawcy klasy.
14. Wychowawca klasy przesyła Dyrektorowi Szkoły harmonogram konsultacji w swojej
klasie.
15. Nauczyciel prowadzi konsultacje w stałej sali.
16. Należy upewnić się, że w pomieszczeniu wyznaczonym do prowadzenia zajęć zostały
zdezynfekowane stoliki, krzesła i inne materiały, które będą niezbędne do
przeprowadzenia zajęć.
17. Konsultacje indywidualne prowadzone są w przypadku, gdy nie zgłoszono na tego typu
zajęcia większej liczby chętnych.
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18. Uczniowie przychodzą na konsultacje 5 minut przed wyznaczoną przez nauczyciela
godziną, opuszczają szkołę i jej teren od razu po zakończeniu zajęć w danym dniu.
Obowiązuje zakaz gromadzenia się.
19. Przerwy między konsultacjami odbywającymi się w tym samym dniu uczeń spędza
pod nadzorem nauczycieli obecnych w szkole.
20. Przychodząc do szkoły na konsultacje wszyscy uczniowie przestrzegają procedur
obowiązujących na czas zaostrzonego reżimu sanitarnego: m.in. myją i dezynfekują ręce,
poddają się kontroli temperatury, stosują środki ochrony osobistej. Po szkole
przemieszczają się zachowując odległość od innych uczniów i pracowników szkoły
wynoszącą min. 1,5m.
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