
HARMONOGRAM KONSULTACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSTASZEWIE 

 

L.p. 
Imię i nazwisko 

nauczyciela 
Przedmiot 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

1.  p. Agnieszka Bukowska Przyroda, biologia 
12 : 30 – 13 : 30 -------------------- ---------------------- 

9 : 00 – 11: 00 

Klasa VII, VIII 
---------------------- 

2.  p. Alicja Ciesielska Oddział przedszkolny 10 : 00 – 13 : 00 -------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

3.  p. Sylwia Kalbarczyk Biblioteka 9 : 00 – 11: 00 9 : 00 – 11: 00 9 : 00 – 11: 00 ---------------------- ---------------------- 

4.  p. Ewa Kalinowska Edukacja wczes. Kl. III ---------------------- ------------------------ ---------------------- ---------------------- 10 : 00 – 13 : 00 

5.  p. Łukasz Kontowicz Wych-fiz. Kl. IV, V, VI ---------------------- ------------------------- ---------------------- ---------------------- 15 : 00 – 16 : 00 

6.  p. Roman Kowalkowski Fizyka -------------------------- ------------------------- ---------------------- 15 : 30 – 16 : 30 ------------------------ 

7.  p. Dorota Łukiewska Naucz. wspierający -------------------- ------------------------- ---------------------- -------------------------- 15 : 00 – 16 : 00 

8.  p. Anna Meszyńska Edukacja wczes. Kl. II 10 : 00 – 13 : 00 ------------------------- ---------------------- ------------------------- ------------------------ 

9.  p. Marcin Michalski Wych-fiz. Kl. VII, VIII -------------------------- ------------------------- ---------------------- 15 : 00 – 16 : 00 ------------------------ 

10.  p. Aleksandra Przybysz Edukacja wczes. Kl. I -------------------------- -------------------------- 10 : 00 – 13 : 00 --------------------------- ------------------------ 

11.  p. Agnieszka Perduta - 

Pilarska 

Matematyka 

Kl. IV, V, VIII 

11 : 40 – 12 : 40 

Klasa VIII 
-------------------------- 15 : 00 – 16 : 00 --------------------------- ------------------------ 

12.  p. Jolanta Siwek J. polski kl. IV, V, VIII 

pedagog 

10 : 30 – 11 : 30 

Klasa VIII 

10 : 30 – 11 : 30 

pedagog 

14 : 00 – 16 : 00 ------------------------ --------------------------- ---------------------- 

13.  p. Marta Szczęsna Muzyka ---------------------- -------------------- ---------------------- ---------------------- 15 : 00 – 16 : 00 

14.  p. Milena Szyderska Informatyka ---------------------- ---------------------- 14 : 00 – 16 : 00 ---------------------- ---------------------- 

15.  p. Magda Tybuszewska j. niemiecki, plastyka, 

technika 
14 : 00 – 16 : 00 -------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

16.  p. Edyta Wojdyga - 

Sadłowska 

j. polski kl. VI, VII 
--------------------- 14 : 00 – 16 : 00 --------------------- ---------------------- ---------------------- 

17.  p. Marzena Wójcik EDB 10 : 00 – 10 : 30 -------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

18.  p. Wiesława Urbańska Geografia, historia WOS ---------------------- ---------------------- ---------------------- 14 : 00 – 16 : 00 ---------------------- 

19.  p.Edyta Zajączek - Stącel Matematyka kl. VI, VII ---------------------- 14 : 00 – 16 : 00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

20.  p. Anna Żakowiecka - 

Brucka 

J. angielski 
---------------------- ---------------------- 14 : 00 – 16 : 00 ---------------------- 11 : 30 – 12 : 30 

21.  p. Ewelina Ziółkowska religia 14 : 00 – 16 : 00 -------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

22.  p. Aldona Orzeł - 

Chechłowska 

Chemia, kl. VII, VIII 
9 : 00 – 10: 00 -------------------- 9 : 00 – 11: 00 ------------------------- ---------------------- 



PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS KONSULTACJI: 

a) Aby uczestniczyć w konsultacjach uczeń musi umówić się poprzez e-dziennik z nauczycielem, to znaczy ustalony zostaje konkretny czas 

(w godz. konsultacji) i zakres materiału, z którego uczeń chce uzyskać wyższą ocenę. Uczeń przybywa na konsultacje po umówieniu się 

drogą mailową, telefoniczną z nauczycielem, który będzie pełnił dyżur na terenie szkoły, 

b) Zaleca się aby konsultacje miały charakter indywidualny – jeden na jednego. Tylko w przypadku zgody nauczyciela w konsultacjach, w 

danym czasie może uczestniczyć większa grupa uczniów (nie przekraczamy liczby 5) 

c) Konsultacje będą prowadzone zawsze w tej samej sali przy uwzględnieniu zasady 4m2 na osobę, 2m dystansu społecznego pomiędzy 

osobami i 1,5 m odstępów pomiędzy stolikami, 

d)  Przy wejściu do szkoły bezwzględnie będzie umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk i osoba wpuszczająca zobliguj wszystkie osoby 

wchodzące do korzystania z niego. 

e) Rodzic musi zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do placówki i na terenie placówki (maseczka 

higieniczna, rękawice), 

f) Nie wolno posyłać dziecka do placówki, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać 

w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. Również do szkoły nie może przyjść dziecko chore lub wykazujące 

objawy chorobowe. 

g) Uczeń posiada własne przybory i podręczniki ( w tym również kartkę papieru i długopis), które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą, a nauczyciel nie jest zobowiązany do 

użyczania dziecku przyborów potrzebnych podczas konsultacji. 

h) Uczeń musi posiadać od Rodziców zgodę na pomiar temperatury, jak również ankietę – wywiad o stanie kwarantanny i choroby. 

i) Zostanie ograniczony do minimum obszar poruszania się uczniów po szkole. 

j) Do szkoły wchodzimy tylko głównym wejściem, a uczniowie zanim zostaną wpuszczeni na teren szkoły będą mieli dokonany pomiar 

temperatury za zgodą Rodziców (brak tej zgody powoduje, że uczeń w tym dniu nie skorzysta z konsultacji). 

k) Podczas konsultacji nauczyciel musi przebywać na terenie szkoły w wyznaczonej sali.  

l) Podczas konsultacji uczeń zdejmuje maseczkę, tylko wówczas gdy zajmie wskazane przez nauczyciela miejsce i za wyraźną zgodą 

nauczyciela. Nauczyciel również musi mieć zakryte usta i nos maseczką. 

 


