
Procedura organizacji konsultacji prowadzonych przez nauczycieli na terenie Szkoły 

Podstawowej nr 4 im. Bolesława Chrobrego w Goleniowie. 

 

1. Konsultacje dla uczniów prowadzone są przez nauczycieli przedmiotowców zgodnie  

z potrzebami edukacyjnymi dzieci i młodzieży. 

2. Konsultacje dla uczniów klas VIII odbywają się w okresie od 25.05.2020r. do 7.06.2020r.  

w dniach i godzinach zapisanych w Harmonogramie Konsultacji dla klas VIII – ustalonym 

przez dyrektora szkoły – po uprzednim elektronicznym zgłoszeniu wychowawcom klas 

potrzeb przez uczniów i ich rodziców. 

3. Konsultacje dla uczniów klas IV-VII odbywają się w okresie od 01.06.2020r. do 7.06.2020r. 

w dniach i godzinach zapisanych w Harmonogramie Konsultacji dla klas IV-VII – ustalonym 

przez dyrektora szkoły – po uprzednim elektronicznym zgłoszeniu w wyznaczonym terminie 

wychowawcom klas potrzeb przez uczniów i ich rodziców. 

4. Uczniowie niezgłoszeni na konsultacje nie będą wpuszczani do szkoły ze względów 

zapewnienia bezpieczeństwa. 

5. Podstawowym celem konsultacji organizowanych  dla uczniów klas VIII jest: 

1) przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty; 

2) poprawa oceny końcoworocznej, w tym przygotowanie do poprawy oceny. 

6. Podstawowym celem konsultacji dla uczniów klas IV-VII jest: 

1) uzupełnienie przez ucznia podstawy programowej nauczania przedmiotu 

obowiązkowego; 

2) poprawa oceny końcoworocznej, w tym przygotowanie do poprawy oceny. 

7. Nauczyciele w klasach IV-VIII prowadzą konsultacje ze wszystkich obowiązkowych 

przedmiotów nauczania dla danego etapu edukacyjnego, zgodnie z potrzebami uczniów.  

8. Konsultacje prowadzone są  przez nauczycieli przedmiotowców w salach dydaktycznych 

wyznaczonych dla grupy liczącej nie więcej niż 10 uczniów. 

9. Dopuszcza się organizację zajęć międzyoddziałowych z udziałem uczniów tej samej klasy 

(np. grupę mogą stanowić uczniowie różnych oddziałów klasy czwartej). 

10. Grupy uczniów ustalone przez dyrektora szkoły w porozumieniu z wychowawcami klas  

i nauczycielami przedmiotu są stałe, a uczniowie nie mogą ich zmieniać bez zgody dyrektora 

szkoły. 

11. Podczas pobytu w szkole obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych 

przez uczniów. Uczeń przed wejściem do szkoły ma obowiązek wyciszyć/wyłączyć telefon 

i schować go do plecaka. Może używać telefonu ponownie po opuszczeniu terenu szkoły. 

12. Podczas konsultacji obowiązują Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku  

z wystąpieniem COVID-19 podczas zajęć rewalidacyjnych, zajęć opiekuńczo-wychowawczych 

dla uczniów klas I-III i konsultacji uczniowskich w Szkole Podstawowej nr 4 im. Bolesława 

Chrobrego w Goleniowie. 

13. Łamanie ustalonych procedur zapewnienia bezpieczeństwa wiąże się z powiadomieniem 

rodziców o zaistniałej sytuacji i usunięciem ucznia z konsultacji. 

 

 Dyrektor szkoły 


