
KONSULTACJE INDYWIDUALNE I GRUPOWE 
 
Wprowadzona zostaje możliwość skorzystania przez uczniów z konsultacji: 
a) indywidualnych, 
b) w małych grupach (do 12 osób). 
 
Konsultacje będą dobrowolne dla uczniów. Wymiar konsultacji ma być uzależniony od potrzeb 
ucznia, a także warunków szkoły. 
 
W związku z tym, nauczyciele ustalają zapotrzebowanie wśród uczniów i ich rodziców na konsultacje, 
a następnie wskazują ich wymiar, termin realizacji.  
 
Liczba uczniów na konsultacjach we wszystkich szkołach nie może przekroczyć 12 osób z 
uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami.  
 
Harmonogram wprowadzania konsultacji 

Data Dla kogo Zakres konsultacji 

1 czerwca 2020 r. 
do  
5 czerwca 2020 r. 

uczniowie pozostałych klas ze szkół  
dla dzieci i młodzieży 
uczniowie pozostałych klas szkół 
artystycznych, realizujących kształcenie 
ogólne w zakresie szkoły podstawowej  
i ponadpodstawowej 

wszystkie przedmioty 

 
Ważne! 
Konsultacje są tak zaplanowane , aby minimalizować ryzyko kontaktów wielu uczniów (grup) w 
tym samym czasie i miejscu. 
 
Konsultacje indywidualne mogą być umawiane doraźnie, w zależności od potrzeb ucznia i 
warunków organizacyjnych szkoły. 
 
Konsultacje grupowe, po ustaleniu liczby zainteresowanych uczniów, mogą odbywać się w ramach 
zajęć międzyoddziałowych. 
 
 
Konsultacje w szkole  

1. Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów naszej szkoły. 
2. Szkoła przy organizacji konsultacji uwzględniają także wytyczne Głównego Inspektora 

Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 
3. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów 

choroby zakaźnej.  
 
Nauczyciel,  

1. Wyjaśnia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego 
zostały wprowadzone. 

2. Organizuje konsultacje indywidualne oraz grupowe z uwzględnieniem odległości pomiędzy 
stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).  

3. W miarę możliwości pilnuje, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników. 
4. Wietrzy salę, w której organizuje konsultacje, co najmniej raz na godzinę. 
5. Zwraca uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce. 



6. Unika organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustal 
bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu zajęć. 

7. Czeka na swoich uczniów przy wejściu do szkoły. 
8. Zbiera zgody uczniów na mierzenie temperatury i mierzy temperaturę każdego ucznia przed 

wejściem do szkoły. 
 
Uczniu, 

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

2. 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. 

3. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio 
wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia. 

4. Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich 
pożyczać od innych uczniów. 

5. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny. 
6. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania 

zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce. 
7. Z szatni nie korzystamy. Rzeczy przyniesione nosimy ze sobą. 
8. 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. 
9. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie. 
10. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, 

innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 
11. Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami 

wypożyczania książek – szkoła na pewno je zmieniła. 
12. Na konsultacje przynieś ze sobą zgodę rodzica na mierzenie temperatury. 

 
Organizacja konsultacji dla uczniów. 
 
Zasady organizacji konsultacji dla uczniów  

1. Od 1 czerwca br. szkoła umożliwia konsultacje dla wszystkich uczniów. 
2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1 i 2 mogą być indywidualne lub grupowe.  
3. Celem konsultacji jest stworzenie możliwości wyjaśnienia uczniom trudnych kwestii, 

usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również 
umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji rocznej. 

4. Konsultacje obejmują zgodnie z ustalonym harmonogramem, z którym zostają zapoznani 
uczniowie i rodzice. Harmonogram zamieszcza się na stronie internetowej szkoły oraz 
przesyła rodzicom za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności 
przez  

5. e-dziennik, mail. 
6. Konsultacje obejmują wszystkie przedmioty. 
7. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. 

Wymiar określa harmonogram, 
8. Konsultacje prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów, którzy realizowali zajęcia  
9. w poszczególnych klasach przed dniem 12 marca 2020 r. 
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może wyznaczyć innego, niż 

określony w ust. 9,  nauczyciela do prowadzenia konsultacji.  
11. Konsultacje są dobrowolne. O udziale uczniów w tych zajęciach zdecydują rodzice. 



12. Wychowawcy klas pozyskują od rodziców informacje, którzy uczniowie będą brali udział w  
zajęciach. 

13. Szczegółową procedurę organizacji konsultacji oraz warunki bezpiecznego pobytu na terenie 
szkoły podczas organizacji zajęć stanowi załącznik nr 6 

 
 
 

Załącznik nr 6 do zarządzenia dyrektora 
                                                           z dnia 18 maja 2020r. 

 
Załącznik  nr 6   
 
Procedura organizacji zajęć i konsultacji w szkole podstawowej  
 

1. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu 
prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby 
uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów. Zgoda ma 
formę pisemną. 

2. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 
3. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę 

(uczniów i nauczycieli). 
4. Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/pomieszczeń kuchni, jadalni, innych 

pomieszczeń zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, 
pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych, - np. łazienek, 
ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni 
na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych 
sprzętów, które się w niej znajdują. 

5. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można 
skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) 
wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. Czynności te 
wykonują nauczyciele prowadzący zajęcia.  

6. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m  
(1 uczeń – 1 ławka szkolna).  

7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się  
8. na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli szkoła posiada szafki. 

Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 
9. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów, jednak nie więcej niż liczba 

uczniów określona zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z 3 
kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 
r. poz. 639) Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać 
umyte lub zdezynfekowane. Czynności te wykonują pracownicy obsługi. 

10. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także  
w czasie zajęć. 

11. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, 
jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. Podczas 
przerw uczniowie i nauczyciele powinni zachować bezpieczną odległość. Nauczyciele 
monitorują zachowania uczniów podczas przerw, zwracając szczególną uwagę na odległość 
pomiędzy nimi. 

12. Przerwy mogą być zorganizowane dla każdej grupy uczniów, biorących udział w 
konsultacjach, w innym czasie. 



13. Uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie 
szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi, o ile warunki 
atmosferyczne na to pozwalają. 

14. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z 
użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć 
go przed używaniem. Za dezynfekcję sprzętu lub jego zabezpieczenie odpowiada nauczyciel 
prowadzący zajęcia. 

15. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi 
dystans. 

16. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.  
17. W szkole zapewnia się taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze 

sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne 
godziny przerw lub zajęć na boisku). 

18. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku, wycieczek, 
innych wyjść poza teren szkoły). 

19. Nauczyciele przypominają uczniom, aby nie zabierali ze sobą do szkoły niepotrzebnych 
przedmiotów. 


