
Organizacja konsultacji dla uczniów i słuchaczy  

szkół prowadzonych przez Centrum Kształcenia „Nauka” sp. z o.o.  

w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 

 

1. Uczeo/słuchacz może umówid się na konsultacje z nauczycielem w terminie wskazanym 

w grafiku konsultacji w szkole. 

2. Rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego ucznia, który wyraża chęd uczestnictwa 

w konsultacjach zobowiązany jest wydrukowad i podpisad oświadczenie rodzica.  

3. Uczeo/słuchacz pełnoletni zobowiązany jest wydrukowad i podpisad oświadczenie 

ucznia/słuchacza pełnoletniego. 

4. Uczeo/słuchacz zobowiązany jest dostarczyd oświadczenie do szkoły w każdym dniu 

odbywania się konsultacji. Brak oświadczenia uniemożliwi uczniowi/słuchaczowi wejście 

do szkoły, a tym samym wzięcie udziału w konsultacjach. 

5. Z konsultacji w szkole nie może skorzystad uczeo/słuchacz, który jest chory, przebywa 

na kwarantannie lub ktoś z jego domu przebywa na kwarantannie lub w izolacji. 

6. Uczeo/słuchacz jest zobowiązany zadeklarowad nauczycielowi chęd uczestniczenia  

w konsultacji w szkole najpóźniej do godziny 1500 dnia poprzedzającego ich planowany 

termin poprzez dziennik elektroniczny, Ms Teams lub inny wypracowany przez 

ucznia/słuchacza i nauczyciela kanał komunikacji. 

7. Nauczyciel najpóźniej do godziny 1900 dnia poprzedzającego planowane konsultacje 

potwierdza uczniowi/słuchaczowi możliwośd z ich skorzystania wraz ze wskazaniem 

godziny, na którą uczeo/słuchacz ma się stawid w szkole. 

8. Nauczyciel proponuje uczniowi/słuchaczowi inny termin spotkania w sytuacji zgłoszenia 

się zbyt dużej liczby chętnych na konsultacje. Obowiązuje limit miejsc w zależności        

od wielkości sali lekcyjnej, o których mowa w procedurach bezpieczeostwa. 

9. W razie nie zgłoszenia się żadnego ucznia w wyznaczonym czasie na konsultacje,             

o którym mowa w pkt 5, nauczyciel nie organizuje ich i nie przychodzi do szkoły w dniu, 

w którym jego konsultacje zostały zaplanowane w grafiku konsultacji w szkole. 

10. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi wejściowe do szkoły są zamknięte. 

11. Na teren szkoły może wejśd tylko uczeo/słuchacz, który umówił się na konsultacje. 

12. Uczeo/słuchacz: 

 Nie przychodzi do szkoły na umówione konsultacje w razie wystąpienia u niego 

objawów chorobowych i w ramach możliwości odpowiednio wcześnie zgłasza ten fakt 


