
str. 1 
 

Organizacja konsultacji dla uczniów klas 8 w Szkole Podstawowej nr 225             

im. Józefa Gardeckiego w Warszawie od 9 listopada br. do odwołania 

Podstawa prawna:  

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, Poz. 1960, ust. 6 

▪ Ustęp 6 ww. Rozporządzenia brzmi: „W klasie VIII szkoły podstawowej […] dyrektor 

szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe 

z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń 

przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty […]. 

▪ W związku z powyższym Konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych odbywają się 

indywidualnie lub grupowo na terenie szkoły. 

Warunkiem udziału w konsultacjach jest uprzednie ustalenie z nauczycielem 

przedmiotu potrzeby takiego wsparcia. Uczeń ustala termin konsultacji zgodnie 

z harmonogramem bezpośrednio z nauczycielem przedmiotu poprzez Librus 

lub platformę Teams. 

 Aby zapewnić dyspozycyjność nauczycieli na czas konsultacji ustala się, że część z 

nich odbywać się będzie na zajęciach dodatkowych, oznaczonych w planie klas 8 

jako Z. 

W związku z tym w tych lekcjach uczestniczą tylko uczniowie, którzy zgłoszą się 

na konsultacje. Konsultacje mogą prowadzić nie tylko nauczyciele uczący 

w danej klasie, ale także inni uczący przedmiotów egzaminacyjnych. 

 Terminarz konsultacji: 

przedmiot nauczyciel dzień godzina sala 

język polski p. Agnieszka 

Sokalska 

poniedziałek 8:10-9:00 110B 

język polski p. Katarzyna 

Prokopowicz 

piątek 12:00-12:50 110B 



str. 2 
 

matematyka p. Beata 

Smulko-

Wojcieszek 

czwartek 8:10-9:00 202 

matematyka p. Krzysztof 

Chrobot 

czwartek 16:10-17:00 200 

język angielski p. Katarzyna 

Piwowarska 

czwartek 8:10-9:00 203 

język angielski p. Sylwia 

Jakubowska 

czwartek 14:30-15:20 105 

 

Powyższy terminarz może być aktualizowany. O każdej zmianie, rozszerzeniu godzin 

będziemy informować poprzez Librus i na stronie internetowej szkoły. 

▪ Uczeń przychodzący na konsultacje posiada maseczkę zasłaniającą usta 

i nos/przyłbicę. Podczas trwania konsultacji zaleca się niezdejmowanie maseczki. 

 Uczeń wchodzi przez szatnię, gdzie w swojej szafce pozostawia wierzchnie ubranie 

i zmienia obuwie. 

▪ Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

▪ Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji uczeń wyjątkowo może 

umówić się na konsultacje online. 

▪ Uczeń posiada własne przybory i podręczniki.  

 Sale  są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 

 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny między sobą, 

w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

 Uczniowie przychodzący na konsulacie mają zachować dystans społeczny w 

odniesieniu do pracowników szkoły i innych uczniów wynoszący min. 1,5 m. 
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Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz 

organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych. 

 Uczniowie regularnie myją ręce wodą z mydłem szczególnie od razu po przyjściu do 

szkoły i  po skorzystaniu z toalety. Łazienka znajduje się między salą 110B i 111B 

oraz przy portierni. Nie przekraczają obowiązujących stref przebywania – wejście do 

sal w części B – obok gabinetu pielęgniarki, do sali 208 – schodami głównymi. 

 Codziennie przeprowadza się monitoring prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-

higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – 

poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach klawiatur, 

włączników. 

 Wszyscy pracownicy szkoły są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej 

– jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.  

 W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych są wywieszone plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 

instrukcje. 

 

 


