TYGODNIOWY HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KLASY VIII
obowiązuje od 25.05 2020
Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Ich
harmonogram i organizację ustali dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.
Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i od 25 maja br. są skierowane do tych, którzy już
wkrótce przystąpią do egzaminów sprawdzających ich wiedzę. Zależy nam na tym, by w pierwszej kolejności
umożliwić organizację konsultacji z przedmiotów zdawanych na egzaminach, a następnie także z innych
przedmiotów. Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału
czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny.

Jednorazowo grupa uczestników konsultacji nie może przekroczyć 12 uczniów. Obowiązują
wymogi sanitarne (maseczki, rękawice ewentualnie przyłbice).
Dzień
tygodnia/
godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

8.05-8.50

Geografia
W. Szczęśniak

J. angielski / j.
rosyjski
J. Goławska

08:55 - 09:40

Biologia
W. Szczęśniak

J. angielski / j.
rosyjski
J. Goławska

09:45 - 10:30

Historia/ Wos
W. Szczęśniak

J. polski
U. Kozłowska

10:35 - 11:20

Fizyka
B. Gryczka

J. polski
U. Kozłowska

11:30 - 12:15

Chemia
B. Gryczka

Religia
T. Dek

Piątek

W-f
M. Kurek

12:25 - 13:10

Matematyka
T. Miazek

13:15 - 14:00

Matematyka
T. Miazek

14:05 - 15:50

Informatyka
T. Miazek

Obowiązuje nadal nauczanie zdalne.
Uczniu,
➢ Przychodząc do szkoły musisz mieć podpisane przez rodzica oświadczenie i deklarację Bez tych
dokumentów nie zostaniesz wpuszczony na teren szkoły.
➢ Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej
najpóźniej 1 godzinę przed rozpoczęciem zajęć.
➢ Jeżeli to konieczne zabierz ze sobą do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. Nie
możesz ich pożyczać od innych uczniów.
➢ W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans.
➢ Przy wejściu do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce .
➢ 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.

