Komunikat nr 7/2020/2021 z dnia 9 listopada 2020 r.
w sprawie organizacji konsultacji dla uczniów klas ósmych
Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu
w czasie nauczania zdalnego w okresie 9 – 29 listopada 2020 r.
Na podstawie § 2 ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.1389, 1830, 1859, 1870
i 1960) w Szkole Podstawowej nr 24 im.Bohaterów Września 1939 istnieje możliwość odbywania
konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z języka polskiego, matematyki, języka
angielskiego i języka niemieckiego przez uczniów klas ósmych w szkole.
Konsultacje organizujemy od 16.11.2020 do odwołania, w godz.16:30 – 17:15, w następujących
terminach i wg niżej opisanych zasad:
1. Uczniowie klas ósmych mają od 16.11.2020 r. możliwość przyjścia na konsultacje do swoich
nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych: języka polskiego, matematyki, wybranego języka
obcego (j.angielski, 2 osoby j.niemiecki).
2. W danym czasie w sali przebywać nie może więcej niż 5 osób. Nauczyciele pilnują
przestrzegania tego limitu. Uczniowie, którzy przyjdą w wyznaczonej porze, czekają w holu
szkolnym, zachowując dystans, na wyrażenie zgody przez nauczyciela na ich wejście do sali.
Nauczycieli prosi się o takie zorganizowanie konsultacji, aby wszyscy chętni uczniowie, którzy
przyszli w wyznaczonej godzinie do szkoły, mieli możliwość spotkania.
3. Przez cały czas pobytu w szkole uczniowie maja zasłonięte usta i nos, przy wejściu dezynfekują
dłonie, mają swoje przybory i podręczniki/potrzebne materiały.
4. Wskazane byłoby, aby uczniowie wcześniej powiadamiali swoich nauczycieli (przez dziennik
lub Teams) o planowanym przejściu i problemie, który chcą z nauczycielem omówić.
5. Nauczyciele mogą zaprosić wskazanych uczniów na konsultacje, ale decyzję o zgodzie na ich
przyjście do szkoły wyrażają rodzice.
6. Miejsca i terminy konsultacji:
a. język polski, każdy poniedziałek, godz.16:30 – 17:15:
 p. Żaneta Kowalska: sala 20,
 p. Andrzej Rutkowski: sala 12.
b. matematyka, każda środa, godz.16:30 – 17:15:
 p. Maria Breza-Guściora, sala 20,
 p. Iwona Koperska, sala 12.
c. język angielski, każdy czwartek, godz.16:30 – 17:15:
 p. Izabela Wiewiórka, sala 20,
 p. Anna Standish, sala 14b,
 p. Marlena Kwiatkowska, sala 12.
d. język niemiecki, każdy czwartek, godz.16:30 – 17:15:
 p. Joanna Kłos-Rochmińska, sala 02,
 p. Ewa Skrzeszewska, sala 12.
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