
KONSULTACJE SZKOLNE - INFORMACJA DLA 
UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH I DRUGICH ORAZ 
ICH RODZICÓW 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, od 1 czerwca  br. Uczniowie klas 
pierwszych i drugich  będą mieli możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych na terenie 
szkoły.  Zgodnie z rozporządzenie MEN, konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów.  

Z  zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów 
choroby zakaźnej, z zachowaniem reżimu sanitarnego określonego przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, Główny Inspektorat Sanitarny  oraz Ministerstwo Zdrowia. 
Ze względu na utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne zalecamy uczniom, którzy chcą 
korzystać z konsultacji na terenie szkoły, aby zastosowali się do poniższych procedur: 
• konsultacje będą mogły odbywać się  w godzinach od 16:30. 
• uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni informują szkołę o chęci uczestnictwa w 

konsultacjach , następnie wyznaczany jest termin konsultacji i podawany do wiadomości 
ucznia/rodzica 

• wyrażając zgodę na udział dziecka w konsultacjach rodzice/prawni opiekunowie, zgadzają się na 
pomiar temperatury po przyjściu dziecka do szkoły, zaopatrują je w środki ochrony osobistej 
(maseczka/przyłbica, rękawiczki jednorazowe) 

• w zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie, którzy dokonali wcześniej takiego zgłoszenia 
• od momentu wejścia do szkoły uczniowie są zobowiązani do przestrzegania ustalonych przez 

dyrektora szkoły procedur bezpieczeństwa 
• uczeń po wejściu do szkoły natychmiast udaje się do wyznaczonej sali i pozostaje pod nadzorem 

nauczyciela. Niedozwolone jest swobodne poruszanie się na terenie szkoły bez wiedzy i nadzoru 
nauczyciela. 

  Konsultacje w szkole –wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół 
Uczniu,  

• Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich 
harmonogramem.  

• 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 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 innych uczniów.  

• Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania 
zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.  

• Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.  
• 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.  
• Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami 

wypożyczania książek – szkoła na pewno je zmieniła.  
 


