ZASADY ORGANIZACJI KONSULTACJI STACJONARNYCH
DLA KLAS IV-VIII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 48 W WARSZAWIE

 Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas VIII mogą brać udział w konsultacjach stacjonarnych
z nauczycielami wszystkich przedmiotów, z wyjątkiem wychowania fizycznego,
a od 1 czerwca 2020 r. możliwość konsultacji mają również uczniowie klas IV-VII.

 Konsultacje będą odbywały się w godzinach 12.00 – 16.00. Grafik konsultacji zostanie
opublikowany na stronie internetowej szkoły.
 Prowadzenie przez nauczycieli konsultacji nie zawiesza zasad e-nauczania obowiązujących
w szkole, w tym lekcji online.
 W wyznaczonej godzinie konsultacji, w sali może przebywać do 8 uczniów.
 Ze stacjonarnego prowadzenia konsultacji mogą być wyłączeni nauczyciele, którzy ukończyli
60 lat, nauczyciele posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub udokumentowaną
chorobę przewlekłą uniemożliwiającą zasłanianie ust i nosa. Po uzyskaniu zgody dyrektora
nauczyciele Ci mogą udzielać konsultacji online.

Uczniu,
 Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich
harmonogramem na stronie internetowej szkoły.

 Umów się na konsultację z wybranym nauczycielem poprzez moduł widomość
w dzienniku elektronicznym.

 Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa osoba na
kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować
się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

 Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio
wcześniej (minimum 24h przed umówioną godziną) – nauczyciel będzie mógł zaprosić
w zastępstwie innego ucznia.

 Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł
ich pożyczać od innych uczniów.

 W drodze do i ze szkoły oraz poruszając się po szkole korzystaj z osłony na usta i nos oraz
zachowuj zalecany dystans społeczny.

 Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania
zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast po wejściu do szkoły umyj
ręce.

 W szkole poruszaj się prawą stroną klatki schodowej, korytarza.
 Po wejściu do sali zajmij miejsce wyznaczone przez nauczyciela.
 Rzeczy osobiste, np. torbę, okrycie wierzchnie połóż na krześle obok krzesła zajętego
przez Ciebie.

 Po zajęciu miejsca w ławce możesz zdjąć osłonę ust i nosa. Ponownie zakryj usta i nos,
kiedy podejdzie do Ciebie nauczyciel lub będziesz opuszczać salę.

 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.
Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

 Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj zalecany dystans oczekując na wejście do
szkoły, przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych na
terenie szkoły.

Nauczycielu,
 Wyjaśnij uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego
zostały wprowadzone.

 Zorganizuj konsultacje indywidualne oraz grupowe z uwzględnieniem odległości
pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).

 Zajęcia prowadź w jednej, stałej sali.
 W trakcie zajęć z uczniami korzystaj z osłony na usta i nos.
 Dopilnuj, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników.
 Wietrz salę, w której organizujesz konsultacje, co najmniej raz na godzinę.
 Zwracaj uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.
 Dokumentuj prowadzone konsultacje korzystając z zakładki „dodatkowe godziny
nauczycieli” w dzienniku elektronicznym.

 Zachowuj bezpieczną odległość wobec innych pracowników szkoły, min. 1,5 m.

Rodzicu,
 Monitoruj, czy Twoje dziecko korzysta z konsultacji zgodnie z zasadami (czy umawia się
przez moduł wiadomości, czy otrzymuje potwierdzenie możliwości wzięcia udziału
w konsultacjach od nauczyciela, czy jest wyposażone w osłonę ust i nosa).

 Pamiętaj, że liczba osób, które jednocześnie mogą korzystać z zajęć jest ograniczona
(8 osób).

 Dopilnuj, aby Twoje dziecko umawiało się na konsultacje, tylko jeśli jest zdrowe.
 Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji to Twoje dziecko nie może
wziąć udziału w konsultacjach.

 Jeśli dziecko ma choroby przewlekłe np. alergię, które objawiają się kaszlem, kichaniem
czy katarem, to poinformuj o tym nauczyciela przed zajęciami.

