
HARMONOGRAM KONSULTACJI                                              

DLA UCZNIÓW KLAS IV -VII 

OD 01 CZERWCA 2020R. 

Poniedziałek 

Godz. Przedmiot Nauczyciel 

8:30-12.00 Biologia (s.8) p. A. Grzegorzewska 

8:30-11.00 Chemia (s.2) p. J. Tatkowska 

11:00-12.00 Geografia (s.2) p. J. Tatkowska 

 8.30-10.00                                 Matematyka (s.1)                      p. R. Sternicka 

Środa 

Godz. 

8.30-9.00 

Przedmiot 

Język angielski(s.6) 

Nauczyciel 

p. M. Fodrowski 

8:30-10.30 Język polski (s.4) p. M. Manelska 

9.30 -10.00 Język polski (s.7) p. I. Sękowska 

8.30-12.30 

10.00-11.00 

9.30-10.00 

Matematyka (s.1) 

Fizyka(s.10) 

Język rosyjski(s.6) 

p. A. Komorowska 

p.R. Teska 

p.A. Witkowska 

 

Piątek 

Godz. 

8.30-9.00 

Przedmiot 

Historia(s.9) 

Nauczyciel 

p. B. Bartnikowska 

9.00 -10.00 Język angielski (s.6) p. E. Filipska 

10.00 -10.30 Historia  (s.9) p. D. Ardanowska 

10.00-12.30 

10.30-11.30 

 

Język rosyjski (s.6) 

Religia(s.1) 

 

p. E. Filipska 

ks. T. Mączyński 

 

Szczegółowy harmonogram konsultacji (godzinę) ustali nauczyciel, po rozmowie 

telefonicznej z rodzicami. 



WYTYCZNE DLA UCZNIA 

Uczniu, 

 Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych.  

 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. 

 Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt(telefonicznie 

lub mailowo) odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w 

zastępstwie innego ucznia. 

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

mógł ich pożyczać od uczniów, nauczycieli. 

 W drodze do i ze szkoły zachowuj dystans społeczny. 

 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. 

 Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie. 

 Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu,                    

w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

 Po wejściu do szkoły: umyj ręce i udaj się do wyznaczonej sali  lub świetlicy,                                              

po zakończonych konsultacjach, zachowując bezpieczny dystans, opuść budynek 

szkoły. 

 Możesz skorzystać z szatni szkolnej w celu pozostawienia odzieży wierzchniej i 

obuwia, pamiętaj o zachowaniu bezpiecznego dystansu.  

 


