Konsultacje dla klas 4 - 8
Poniedziałek
10.00 - 10.45
11.15 - 12.00
J.Jędryka 0-2
J.Maźniewska 1-2
I.Siuda 0-3
M.Marczyk sz

Wtorek
10.00 - 10.45
11.15 - 12.00
J.Włodyka 1-1
J.Sączek
1-3
A.Gryś
1-4
M.Ordanik 0-4
A.Stempniak 0-6
B.Ujma 0-2

(od 1 czerwca 2020 roku)
Środa
10.00 - 10.45
11.15 - 12.00
E.Wójcik 1-2
J.Siorak 1-4
I.Bartkiewicz 0-4
A.Głowacka 0-5
R.Pęczak 0-2

Czwartek
10.00 - 10.45
11.15 - 12.00
M.Nowak 0-4
W.Osuchowska 0-5
G.Lewandowski 0-2
A.Stankiewicz 1-1
A.Gonera 0-6
D.Kościelniak sz

Piątek
10.00 - 10.45
11.15 - 12.00
D.Staniec 1-5
M.Szymczak 0-6
E.Oset 0-3
K.Bender 0-2
M.Kanafa 0-1

B.Caban gab.ped
Uczniu,
1. Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z
ich harmonogramem.
2. Na konsultacje należy zapisać się w odpowiednim zespole na TEAMS-ie nauczyciel rozpocznie konwersację w ogłoszeniach – a Wy na nią odpowiecie
wybierając odpowiednią godzinę.
3. Na konsultacje może się zapisać maksymalnie do 10 uczniów.
4. 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.
5. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt
odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego
ucznia.
6. Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie
będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
7. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans
społeczny.
8. Na terenie szkoły także musisz mieć zasłonięte usta i nos.
9. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz
przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji, natychmiast
umyj ręce.
10. 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.
11. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy
kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
12. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu,
w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
13. Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi
zasadami wypożyczania książek wiszącymi na drzwiach biblioteki.

