
Kamionka Wielka, 22 maja 2020 r. 

Szanowni Państwo! 

1. Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII, a od 1 czerwca br. 

będą organizowane  konsultacje dla wszystkich uczniów szkoły. 

2. Z zajęć w formie konsultacji, które będą się odbywać według harmonogramu konsultacji 

indywidualnych  i grupowych (harmonogram  zamieszczono poniżej), mogą korzystać 

uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.  

3. Uczeń ma obowiązek dzień wcześniej poinformować nauczyciela przedmiotu o zamiarze 

skorzystania z konsultacji z danego przedmiotu w danym dniu i oczekuje na potwierdzenie 

nauczyciela. 

4. Nauczyciel prowadzący  ma obowiązek monitorowaćliczbę obecnych uczniów 

(przygotowuje listę obecności uczniów podczas konsultacji). 

5. Konsultacje będą się odbywać w sali nr 14 

6. Przy organizacji konsultacji uwzględnia się wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego  

i Ministra Zdrowia,  Procedury – postępowania w czasie udzielania konsultacji uczniom w 

czasie epidemii koronawirusa COVID – 19: 

 konsultacje indywidualne oraz grupowe będą odbywać się z uwzględnieniem odległości 

pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik), 

 minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 

osobę (uczniów i nauczycieli). Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem 

mebli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują, 

 grupa nie może liczyć więcej niż 12 osób, 

 z sali, w której przebywa grupa, zostają usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, 

 rodzice są zobowiązani do bycia dostępnym pod zadeklarowanym numerem telefonu, 

 rodzic musi wydać  zgodę  na pomiar temperatury ciała ucznia w momencie wchodzenia 

do szkoły oraz jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów chorobowych (oświadczenie prześlę w kolejnej wiadomości), 

 w przypadku zaobserwowania przez  nauczycieli  niepokojących objawów chorobowych 

ucznia, rodzic zostanie w trybie natychmiastowym poinformowany telefonicznie i ma 

obowiązek niezwłocznie odebrać ucznia ze szkoły, 

 nauczyciele poinformują uczniów, którzy przychodzą na konsultacje, jakie podręczniki i 

materiały mają zabrać ze sobą, aby nie pożyczali ich od siebie w trakcie zajęć, 



 nauczyciele  i uczniowie stosują się do zasad: 

a. higieny rąk (mycie i dezynfekcja), 

b. higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos 

zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę 

do zamkniętego kosza i umyć ręce), 

  konieczności stosowania środków ochrony osobistej (np. rękawiczek, maseczek itp.) 

oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie: 

a. przed i po konsultacji,  

b. po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, 

c. po usunięciu środków ochrony osobistej, 

 nie należy nosić biżuterii w szkole, – na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych 

pierścionków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk, 

 na zajęciach obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych, chyba , że 

zaistnieje sytuacja wyjątkowa. 

Harmonogram konsultacji dla klasy 8 

 

Godziny 

 

Poniedziałek 

 

Wtorek 

 

Środa 

 

Czwartek 

 

 

Piątek 

 

10.00-11.00 informatyka historia matematyka zaj. artysty 
matematyka/ 

fizyka 

11.00-12.00 
biologa/ 

chemia 
Wos/Edb j.polski j. niemiecki j.polski 

12.00-13.00 geografia religia j.angielski historia 

 

j.angielski 

 

13.00-14.00  w-f   

 

 

 

 



 

 

Harmonogram konsultacje od 1 czerwca 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

10.00-11.00 

 

Historia  

kl. 4-7 

 

Matematyka 

kl. 4,5,7 

Historia  

kl. 4-7 

j. niemiecki 

kl. 7 

religia  

kl. 4,7 

11.00-12.00 

Geografia  

kl.5-7 

Przyroda  

kl. 4 

j. polski  

kl. 6 

Matemat 4,5,7 

Fizyka 7 

Matematyka 

kl.6 

j. polski  

kl. 6 

12.00-13.00 

Biologa 

kl. 5-7 

Chemia 

kl. 7 

matemat. 6 j.polski 4,5,7 
j. ang.  

kl. 4-7 

j.polski 

kl. 4,5,7 

13.00-14.00 

 

Informatyka  

kl. 4-7 

religia 

kl. 5 

w-f  

kl. 4-7 

Plast/muz  

kl. 4-7 
 

14.00-15.00    

 

Religia  

kl. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zasady korzystania z biblioteki 

Procedury zwrot książek i podręczników w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Św. Kingi  

w Kamionce Wielkiej 

1. Terminy zwrotu wypożyczonych książek i podręczników ustalono w porozumieniu z 

Dyrektorem szkoły – 18-19 czerwca 2020 r. od 10.00 – 13.00 

2. Książki będą odbierane w bibliotece szkolnej.  

3. Osoba dokonująca zwrotu książek/ podręczników musi być w maseczce i rękawiczkach. 

4. Zwrócone książki podlegają kwarantannie (3 dni). 

5. Niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników. 

Zamówione przez czytelnika książki podaje wyłącznie bibliotekarz. 

6. Zamówienia książek oraz zapytania dotyczące biblioteki należy kierować na adres 

aslaby.sp2@gmail.com 

7. O zwrocie podręczników uczniowie zostaną  poinformowani za pomocą dziennika 

elektronicznego przez wychowawcę.  

8. Podręczniki przed oddaniem należy odpowiednio przygotować: 

- zdjąć okładki, 

- wytrzeć gumką wszystkie podkreślenia, 

- na kartce z zeszytu piszemy swoje dane, np. Kacper Kowalski, klasa 4 oraz wpisuj na niej 

wszystkie numery z książek, np. język polski literatura- numer 12359, język polski 

gramatyka- 12360, matematyka- numer 12531, historia- numer 12456 itd. lub nr zestawu 

- podręczniki pakujemy do reklamówki, a przygotowaną kartkę z danymi ucznia i numerami 

podręczników przyklejamy do niej, 

- podręczniki zapakować do reklamówek, opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa. --

- podręczniki przynoszone są do biblioteki, zwracane są na przygotowanych stolikach  w 

szatni biblioteki, a zwrot należy potwierdzić podpisem (własnym długopisem) na liście 

udostępnionej przez nauczyciela bibliotekarza. 

 

      Mariusz Popiela 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2  

im. Św. Kingi w Kamionce Wielkiej 


