
Konsultacje w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie 

od 1 czerwca 2020r. 

Informacje ogólne. 

Od 1 czerwca 2020r. zaczynają się dobrowolne konsultacje dla uczniów wszystkich klas 

szkoły podstawowej. W konsultacjach może uczestniczyć każdy uczeń i są one dobrowolne, 

a nie obowiązkowe. W dalszym ciągu odbywają się konsultacje on-line. 

W konsultacjach może brać udział tylko uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych. 

W spotkaniu w szkole nie może uczestniczyć uczeń który przebywa na kwarantannie 

i którego rodzina przebywa na kwarantannie. 

Cele konsultacji w szkole to: poprawa ocen i wyjaśnienie zagadnień niezrozumiałych, których 

nie da się rozwiązać poprzez konsultacje on-line.  

Jednorazowo grupa uczestników konsultacji nie może przekraczać 12 uczniów.  

Podczas pobytu w szkole obowiązują obostrzenia sanitarne (maseczki lub ewentualnie 

przyłbice), zawarte w wytycznych GIS, MZ i MEN dotyczących konsultacji w szkole: 

https://www.zsgrzeszow.pl/images/epidemia/maj/konsultacje_wytyczne.pdf  

Informacje szczegółowe. 

Uczniowie lub rodzice z dwudniowym wyprzedzeniem zgłaszają chęć udziału ucznia 

w konsultacjach do danego nauczyciela (maliowo lub w inny przyjęty sposób), który będzie 

do dyspozycji uczniów w dniu i godzinie zgodnie z harmonogramem konsultacji 

(harmonogram w załączeniu). 

W godzinach wyznaczonych w harmonogramie nauczyciel przebywa w szkole 

w wyznaczonej sali. Jeżeli nie będzie zgłoszeń uczniów do udziału w konsultacjach zajmuje 

się uzupełnianiem dokumentacji szkolnej i sprawami porządkowymi w swojej sali. 

W celu monitorowania uczestnictwa uczniów w czasie konsultacji dany nauczyciel zgłasza 

mailowo do wicedyrektora szkoły (na pocztę służbową: jan.antczak@szkolarozdrazew.edu.pl) 

ilość i nazwiska uczniów z danej klasy zapisanych na konsultacje na dzień przed ich 

prowadzeniem.  

Wchodząc do szkoły każdy uczeń i pracownik szkoły zachowuje 2 m odległości od innych 

wchodzących, ma założoną maseczkę lub przyłbicę i dokonuje dezynfekcji rąk. Podobnie po  

zakończonych konsultacjach uczniowie od razu opuszczają budynek szkoły i przy wyjściu dokonują 

ponownie dezynfekcji rąk. 

Uczeń przechodzi na konsultacje od razu do sali, w której one się odbywają. Nie może 

przebywać na korytarzu, nie powinien się tłoczyć. Muszą być zachowane zasady: 2 m 

dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas 

konsultacji.  

       

      Wicedyrektor 

      Jan Antczak 

 

https://www.zsgrzeszow.pl/images/epidemia/maj/konsultacje_wytyczne.pdf
mailto:jan.antczak@szkolarozdrazew.edu.pl


Harmonogram konsultacji w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie 

od 1 czerwca 2020r. 

Dzień 

tygodnia 
Nauczyciel Godziny Numer sali 

 Katarzyna Matyniak   9:00 – 10:30 109 

PONIEDZIAŁEK Anna Broda 12:00 – 13:30 103 

 Bogumiła Keller   9:00 – 10:30 101 

 Agnieszka Kołodziejska  12:30 – 13:30 hala 

 Romualda Chrobot 12:00 – 13:30 101 

 Ewa Żmuda   9:00 – 10:30 103 

 Beata Król 11:30 – 13:00 102 

 Edyta Głód 10:00 – 11:30 210 

WTOREK Lila Michalak 10:00 – 11:30 103 

 Ewa Michalak 10:00 – 11:30 101 

 Hanna Kowalska   9:00 – 10:30 109 

 Ilona Rusek-Szymura 12:00 – 13:30 202 

 Łukasz Ryba 10:00 – 11:30 211 

 Małgorzata Dudzińska-Szczypior   9:00 – 11:30 102 

 Krzysztof Broda   9:00 – 10:30 103 

ŚRODA Maria Półrolniczak   8:00 –   9:30  102 

 Piotr Ratajczak 10:30 – 12:00 110 

 Ewa Głód 10:30 – 12:00 109 

 Mirosława Ziembińska 10:00 – 11:30 101 

 Małgorzata Talaga 10:00 – 11:30 201 

 Honorata Ostój 10:00 – 11:30 202 

 Jarosław Nowacki 11:00 – 12:30 201 

CZWARTEK Julita Musielińska 12:00 – 13:30 110 

 Marzena Frankiewicz   9:00 – 10:30 101 

 Agnieszka Kołodziejska  12:30 – 13:30 hala 

 Jan Antczak 10:00 – 11:30 203 

 Jacek Krzemiński 10:00 – 11:30 103 

 Piotr Motyl   9:00 – 10:30 hala 

 Aneta Dymarska   9:00 – 10:30 203 

PIĄTEK Hanna Ulatowska 11:00 – 12:30 110 

 Ilona Krysztofowicz-Król 
  8:30 –   9:15  

12:00 – 13:30 
101 

 Jolanta Adamiak 10:00 – 11:30 102 

 


