
Zasady konsultacji indywidualnych  

i w małych grupach 

w Szkole Podstawowej nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim 

 

Podstawa prawna: Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole      

 

Warunki uczestnictwa w konsultacjach: 

 

� Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów 

choroby zakaźnej.  

� Aby uczeń mógł uczestniczyć w konsultacjach, rodzic/opiekun prawny pobiera ze strony www 

szkoły i wypełnia, oświadczenia o stanie zdrowia dziecka i wyraża zgodę na pomiar 

temperatury- załącznik 1 

 

Drogi Uczniu Szkoły Podstawowej nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim 

 

Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. 

Zapoznaj się z ich harmonogramem. 

 

Na konsultacje umawiaj się z każdym nauczycielem osobno poprzez platformę TEAMS. 

 

Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś 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 – 

nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia. 

 

� Przychodząc na konsultacje musisz mieć każdorazowo ze sobą wypełnione oświadczenia o stanie 

zdrowia i zgodę na pomiar temperatury-załącznik nr 1, który pobierzesz ze strony www szkoły 

w zakładce Konsultacje dla uczniów. 

 

� Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich 

pożyczać od innych uczniów. 

 

� W drodze do i ze szkoły, a także w szkole korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj 2m 

dystans społeczny. 

 

� Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły. 

 

� Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania 

zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.  

 

� Podczas wejścia na teren szkoły będziesz miał mierzoną na czole temperaturę termometrem 

bezdotykowym przez wyznaczonego przez dyrektora pracownika obsługi. W przypadku 

wątpliwego pierwszego pomiaru wykonywanego na czole, pomiar jest powtarzany w okolicy za 

uchem na szyi. 

� W razie temperatury powyżej 37,4 stopni nie będziesz mógł wejść na konsultacje, a pracownik 

informuje o fakcie sekretariat i opiekunów. 

 

� 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 dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, 

innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 


