
KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLAS 4-8 (w terminie od 8 do 10 czerwca 2020r.) 

Udział ucznia w konsultacji Rodzic zgłasza do nauczyciela danego przedmiotu  
do dnia 5 czerwca 2020r. (piątek), zgodnie z ustalonymi zasadami 

Dzień tygodnia Przedmioty 

8 czerwca 2020r.  
(poniedziałek) 

język polski, geografia, przyroda, fizyka, historia, WOS, EDB, plastyka, informatyka 

9 czerwca 2020r. 
(wtorek) 

matematyka, biologia, chemia, muzyka, religia 

10 czerwca 2020r. 
(środa) 

język angielski, język niemiecki, język francuski, technika, wychowanie fizyczne 

 

Informacja dla Uczniów i Rodziców: 

W celu prawidłowej organizacji konsultacji, biorąc pod uwagę potrzeby uczniów, warunki szkoły oraz 

przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z zagrożeniem COVID-19, rodzic/opiekun 

prawny, którego dziecko chce skorzystać z konsultacji z nauczycielem w terminach podanych w tabeli 

powyżej, zobowiązany jest w terminie do dn. 5 czerwca 2020r. (piątek): 

 przesłać do nauczyciela danego przedmiotu w formie wiadomości przez dziennik internetowy 

informacji o tym, że uczeń chce skorzystać z konsultacji  

oraz 

 wskazać w wiadomości do nauczyciela w jakim zakresie uczeń chce skorzystać z konsultacji  

tj. podać konkretny zakres tematyczny, z którego dziecko potrzebuje konsultacji czy z jakiego 

zakresu tematycznego uczeń chce poprawić ocenę. 

 
Zgłaszając się na konsultację z nauczycielem uczeń ma obowiązek posiadania pisemnej zgody rodzica na 

udział w konsultacji z nauczycielem na terenie szkoły, zgodnie z wzorem zamieszczonym  

w Wewnętrznych procedurach bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi 

we Włocławku w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.  

 
Oświadczenie rodzica w formie - do pobrania zamieszczone jest pod niżej podanym adresem: 
http://sp5.edu.pl/images/stories/eszkola/oswiadczenie_rodzica.pdf 
 
Oświadczenie podpisane przez rodzica, uczeń przekazuje nauczycielowi, który prowadzi konsultacje. 
Jeżeli rodzic nie ma możliwości wydrukowania wymaganego oświadczenia – zgody na udział dziecka  

w konsultacjach, wydrukowany dokument rodzic/opiekun dziecka może pobrać odpowiednio wcześniej w szkole 

(wejście główne – budynek A).  

 

 W zależności od zgłoszonych potrzeb uczniów oraz ilości zgłoszonych uczniów do danego 

nauczyciela przedmiotu, w celu prawidłowej organizacji konsultacji uwzględniającej 

bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, nauczyciel ma prawo, w 

porozumieniu z dyrektorem szkoły i po poinformowaniu rodziców/opiekunów prawnych, 

zmienić termin/godzinę konsultacji. 

 Ewentualna zmiana terminu/godziny konsultacji, o której mowa powyżej, ma na celu 

prawidłową organizację konsultacji z nauczycielem, uwzględniającą potrzeby uczniów, 

warunki szkoły oraz przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z 

wystąpieniem epidemii COVID – 19. 

 Ze względów organizacyjnych oraz reżim sanitarno-epidemiologiczny obowiązujący na 

terenie szkoły, brak wcześniejszego zgłoszenia do nauczyciela danego przedmiotu przez 

rodzica, wiadomości, że dziecko chce skorzystać z konsultacji, skutkuje brakiem 

możliwości skorzystania przez ucznia z konsultacji w terminie zgodnym z podanym przez 

dyrektora harmonogramem. 

 

http://sp5.edu.pl/images/stories/eszkola/oswiadczenie_rodzica.pdf


Szczegółowe zasady udziału ucznia w konsultacjach z nauczycielem na terenie szkoły zawarte są 

w Wewnątrzszkolnych procedurach bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 5  

z Oddziałami Integracyjnymi we Włocławku w okresie zapobiegania, przeciwdziałania  

i zwalczania CVID-19 (Rozdział II D. Konsultacje) 

 
Link do Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi  

we Włocławku w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 

 
http://sp5.edu.pl/images/stories/eszkola/Wewnetrzne_procedury_bezpieczenstwa_SP5.pdf 

 

 

 

 

http://sp5.edu.pl/images/stories/eszkola/Wewnetrzne_procedury_bezpieczenstwa_SP5.pdf

