
 

Konsultacje dla uczniów klas 8 

 konsultacje są dla chętnych uczniów i mogą odbywać się w małych grupach  

(do 5 osób). Jeżeli będzie większa liczba chętnych, nauczyciel będzie zmuszony 

wyznaczyć pozostałym uczniom inny termin konsultacji. 

 W trosce o bezpieczeństwo swoje i innych, osoby uczestniczące w konsultacjach 

zobowiązane są do rygorystycznego przestrzegania reżimu sanitarnego (maseczki, 

dystans, częste mycie i dezynfekcja rąk, itd.). 

 Zgodnie z wytycznymi GIS obowiązuje zakaz gromadzenia się także przed i po 

konsultacjach (konsultacje nie mogą być okazją do spotkania towarzyskiego) 

 Prosimy uczniów o umawianie się na konsultacje z nauczycielem poprzez dziennik 

elektroniczny Librus najpóźniej dzień przed planowanymi konsultacjami  

do godz. 14:00 (np. konsultacje planowane są w środę, uczeń zapisuje się najpóźniej 

we wtorek do godz.14:00). W przypadku braku chętnych, nauczyciel nie będzie 

prowadził konsultacji tego dnia. 

 Nauczyciel informuje (do godz. 12) wicedyrektora o planowanej konsultacji,  

który informuje pracowników obsługi i wyznacza klasę spotkania. 

 Uczeń ma obowiązek mieć ze sobą zgodę Rodzica na uczestnictwo w konsultacjach, 

którą weryfikuje nauczyciel.  Jego obecność w szkole będzie odnotowana w karcie 

wejść i wyjść.  Bez zgody rodzica, uczeń nie będzie wpuszczony do budynku szkoły.  

 harmonogram konsultacji i wzór zgody rodziców znajdują się na stronie szkoły. 

 

Lokalizacja Bajkowa  

Nauczyciel dzień tygodnia w godzinach 

p. Agnieszka Suchocka czwartek 15.00-15.45 

p. Agata Ludwiniak Poniedziałek  14.30 - 15.15 

p. Magdalena Duraj-Kwas środa  16.15-17.00 

p. Justyna Grzyb piątek 15.30-16.15 

p. Jolanta Krzewska poniedziałek 15:45- 16.30 

p. Beata Rączkowska wtorek 15.15-16.00 

p. Justyna Kowalczyk-Marek wtorek 15.15-16.00 

p. Joanna Kuśmierska środa 16.00-16.45 

p. Elżbieta Cyranowska środa 15.45- 16.30 

p. Anna Semeniuk czwartek 15.00 - 15.45 

 

Lokalizacja Cyklamenów 

Nauczyciel dzień tygodnia w godzinach 

p. Agnieszka Kościk piątek 14:55-15:40 

p. Agata Wikarjak-Kempf wtorek  15.00 - 15.45 

p. Katarzyna Kowalczyk środa  15:00 – 15:45 



 

 

Warszawa, dn. …………........... 

Oświadczenia rodziców ucznia 

Wyrażam zgodę na udział syna/córki  

 

…......................................................................................................  

 

Ucznia/uczennicy klasy ................................................... 

 

 

w konsultacjach dla uczniów klasy 8 w Szkole Podstawowej nr 204 w Warszawie 

 w lokalizacji Bajkowa 17/21 

 w lokalizacji Cyklamenów 28 * 

 

Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję moje dziecko do przestrzegania „Procedur 

bezpieczeństwa obowiązujących podczas konsultacji dla uczniów na terenie placówki w okresie 

pandemii COVID-19”- 

 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała przy wejściu do placówki oraz w razie 

zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów chorobowych. 

 

…………………………..      ……………………….. 

(Czytelny podpis matki)           (Czytelny podpis ojca) 

*właściwe podkreślić 

 


