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Procedura i harmonogram przeprowadzania konsultacji w czerwcu 2020 r. 
na terenie  IX LO im. C. K. Norwida w Częstochowie. 

 

Przygotowano na podstawie dokumentu „Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół” 

zamieszczonego na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men 

1. Od 1 czerwca br. Szkoła umożliwia konsultacje dla wszystkich naszych uczniów i tegorocznych 

maturzystów.  

2. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać osoby zdrowe, bez objawów choroby zakaźnej, nie 

objęte kwarantanną. 

3. W związku z bieżącą sytuacją w Szkole obowiązują zasady zachowania bezpieczeństwa oraz są 

zapewnione środki higieniczne i środki ochrony osobistej. 

4. Dyrektor Szkoły, za pośrednictwem strony internetowej szkoły norwid.net i dziennika elektronicznego 

Librus, podaje do  wiadomości uczniów i rodziców harmonogram konsultacji. 

5. Uczniowie i rodzice mają możliwość umówienia się z nauczycielem na konsultacje. Odbywa się to 

poprzez zgłoszenie, z dwudniowym wyprzedzeniem, zamiaru przyjścia do szkoły i tematu spotkania. 

Zgłoszenie odbywa się za pośrednictwem dziennika Librus lub w innej formie, uzgodnionej wcześniej w 

kontaktach pomiędzy nauczycielem a uczniami i rodzicami. Wcześniejsze umówienie terminu i tematu 

spotkania jest niezbędne. 

6. Nauczyciel, po otrzymaniu informacji od osób zainteresowanych konsultacjami na terenie szkoły, 

przekazuje  ją Dyrektorowi. Dyrektor zapewnia realizację konsultacji w sposób zgodny z wytycznymi GIS, 

MZ i MEN dla szkół – w szczególności uwzględniając zasady: 4 m2 na osobę, 2 metrów dystansu 

społecznego pomiędzy osobami i 1,5 metra odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji. 

7. Od poniedziałku 01.06.2020 r. biblioteka szkolna jest czynna dla wszystkich uczniów codziennie od 9.00 

do 13.00. Obowiązują nowe zasady korzystania z biblioteki: 1. uczniowie zobowiązani są do noszenia 

maseczki ochronnej lub przyłbicy;  2. a także do dokonania dezynfekcji dłoni po wejściu do biblioteki; 3. nie 

będzie możliwy wolny dostęp do zbiorów, książki będą podawać bibliotekarze; 4. zwracane przez uczniów 

książki oraz inne zbiory poddawane będą min. 3-dniowej kwarantannie; oznacza to, iż przez ten okres nie 

będzie możliwe ich wypożyczanie; 5. jednocześnie w bibliotece może przebywać 3 uczniów; 6. przy 

stanowisku obsługi może przebywać tylko 1 osoba; pozostałe osoby oczekujące w kolejce muszą 

utrzymywać bezpieczną odległość między sobą - przynajmniej 2 metrów od innych osób; 7. nie będzie 

możliwości korzystania z czytelni, stanowisk komputerowych; 8. należy skrócić swoją obecność w bibliotece 

do niezbędnego minimum. 

8. Przy wejściu do Szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk – należy z niego skorzystać. 

9. Na początku konsultacji nauczyciel wyjaśni uczniom bieżące zasady zachowania; będzie czuwał nad 

zachowaniem odpowiednich odległości pomiędzy uczniami; w miarę możliwości dopilnuje, aby uczniowie 

nie pożyczali sobie przyborów i podręczników; będzie wietrzył salę. 
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10. Jeśli z jakiegokolwiek powodu, osoba umówiona wcześniej na spotkanie z nauczycielem nie będzie 

mogła na spotkanie przybyć, jest zobowiązana do jak najszybszego i skutecznego poinformowania o tym 

fakcie nauczyciela. 

11. Uczeń jest zobowiązany do przyniesienia do szkoły własnych podręczników i przyborów. 

12. Osoba przychodząca na konsultacje jest bezwzględnie zobowiązana do stosowania zasady higieny: 

częste mycie rąk wodą z mydłem,  nie podawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 

zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania, unikanie większych 

skupisk osób, zachowanie dystansu na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na 

terenie szkoły. 

 

Imię i nazwisko: Termin konsultacji: klasa, dzień tygodnia, godziny 

p. Baczyńska Teresa czwartek 10:30 - 11:30 

p. Bodziachowska Katarzyna I-II,  czwartek 8.30 - 9.30 
III, czwartek 9.30 - 10.30  

p. Całkiewicz Mariola  wtorek 8 - 9 

p. Chądzyński Jacek wtorek 11-12 

p. Dróżdż-Korbyla Magdalena poniedziałek 14 - 15 

p. Dzilińska Maria  poniedziałek 8 - 11 

p. Flis-Wielgosz Aneta I-II, wtorek 11- 11.45 
III, wtorek 11.45 - 12.30  

p. Frączek Robert wtorek 10:55 - 11:40 

p. Gawron Renata IIIa, środa 9.00-9.45 
3k3, środa 11.00-11.45 
1ap, środa 8.15-9 
IIb, wtorek 13.30-14.15 
2k2, wtorek 10.15-11 (dla 2k2 gdyby nie pasowało to w środę 
11.45-12.30) 

p. Gawroński Dariusz  wtorek 11-12 

p. Gawryś Iwona wtorek od 10 

p. Grajcar Anna środa 8:00 - 8:45 

p. Grzelińska-Grądys Agnieszka wtorek od 10 

p. Hodura Tomasz wtorek 13:40 - 14:25 

p. Hudziak Leszek wtorek 10 - 11 

p. Kotas Jadwiga czwartek: 
3 lekcja maturzyści(3ex) 
4 lekcja klasa 2(2hx) 
5 lekcja klasy 1(1eP,1bP) 

p. Krzyczmonik Anita wtorek  9-10 

p. Kucharska Dominika środa 11.50 - 12.35 

p. Kula Beata środa 9:50-10:35 

p. Kurek Urszula środa 8.00- 8.45 

p. Lebioda Piotr III: poniedziałek 10 - 12 
I-II: wtorek 10 - 11 

p. Limbach-Sygiet Agnieszka poniedziałek  10 - 12 
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p. Liszczyk Lidia wtorek: lekcje: 
1 - 2.  III d,e,s 
4. I s p. (po s. podstawowej) 
5. 2k2 - II d,f,g,h 
6. I a p. ( po s. podstawowej) 
środa: lekcje: 
1 - 2. III d,e,s 
czwartek, lekcje:  
1 - 2. III d,e,s 
4. I e p. ( po s. podstawowej) 
5. I s ( po gimnazjum) 

p. Ludzińska Andżelika wtorek 14 - 15 

p. Malinowska Renata wtorek 12 - 13 

p. Maras Izabela  piątek 7.30 - 8.30 

p. Miśkiewicz Magdalena III, piątek od 7:30 
I, piątek od 8:15 
II, piątek od 9:00 

p. Morawiec Tomasz poniedziałek 13 - 14 

p. Nowak Agnieszka wtorek  11 - 12 

p. Oracz Marta środa od 11.50 

p. Oset Bogdan wtorek  12.45 - 13.30 

p. Owczarek Agnieszka poniedziałek 
2 lekcja  
3 lekcja 1dP 
4 lekcja 3c,3a 
5 lekcja 2c 
6 lekcja (wg planu 2c) 
7 lekcja (wg planu 2c) 

p. Palicka Hanna III: poniedziałek 8:05 - 9 
I-II   środa 8:05- 9 

p. Panas Radosław wtorek 10 - 11 

p. Pejas Mariola  I: poniedziałek 9 - 9:45  
II:  poniedziałek 9:45 -10:30  
III: czwartek  9 - 9:45 

p. Pietrzak Małgorzata poniedziałek 10.30 - 12 

p. Pindus Bożena III: poniedziałek od 10:30 do 12  
I i II: środa 9:30 - 11 

p. Ponchała Jadwiga poniedziałek od 9 - 10.30 

p. Radoliński Wojciech środa 9.50 – 11.40 

p. Smok Piotr wtorek 9 - 11 

p. Sołtys Katarzyna I-II, środa 9-10;  
III, środa 10-11.30 

p. Stachura Piotr środa 9:50 - 10:35 

p. Stolarz Monika środa 11.50 - 12.35 

p. Strojec Janusz I: środa 11.50 - 12.35 
II: środa 12.45 - 13.30 
III: środa 13.35 - 14.20 

p. Strzelczyk Agata III:  środa 11- 12 
I-II: środa 12- 13 

p. Sufa Bartosz czwartek 14-15 
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p. Surmacka Dorota wtorek 12.40 - 13.40 

p. Szajt Dorota  wtorek 11-12 

p. Świerczyńska Małgorzata wtorek 10 - 12 

p. Świerczyński Krzysztof I-II: wtorek 12.45 – 13.30 
III: wtorek 13.40 – 14.25 

p. Teper Anna wtorek 8 - 9 

p. Trebert Agnieszka czwartek 10 - 11 

p. Turek Tomasz piątek 10.30-11.15 

p. Turlejski Jacek III:  środa 8.30 - 12 
I-II:  poniedziałek 9 - 11 (informatyka)  
wtorek  8 - 9 matematyka 1cp 

p. Wcześniak Barbara  piątek od 10.50 

p. Wojtania Renata poniedziałek 11 - 11.45 

p. Wrona Agnieszka poniedziałek – piątek, między 8 a 12 

p. Złota Agnieszka III: piątek 9.50 – 10.35 
I-II: piątek 10.55 - 11.40 

 


