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1. Zmianie ulega tryb i forma prowadzenia konsultacji z nauczycielami dla rodziców, z uwagi na stan  
    podwyższonego ryzyka pracy szkoły w warunkach epidemiologicznych, oraz konieczności  

    dostosowania ich form do nowych warunków sanitarnych. 

 

2. Formy konsultacji z rodzicami: 
-indywidualne konsultacje z nauczycielem wg harmonogramu przyjętego w szkole -  warunki ich   

 prowadzenia: 

             ^ nauczyciel prowadzi je 1 raz w miesiącu dla rodziców danej klasy, w razie  
                zgłoszenia potrzeby kontaktu przez rodziców, zgodnie z terminem podanym w    

                harmonogramie konsultacji, 

             ^ odbywają się tylko w formie telefonicznej, poprzez pocztę elektroniczną lub poprzez grupę 
                społecznościową danej klasy (konsultacje grupowe),  

 

-konsultacje telefoniczne, w terminie wcześniej uzgodnionym z nauczycielem - warunki ich  

 prowadzenia: 
             ^ kontakt nauczyciela z rodzicem z prywatnego nr telefonu nauczyciela podanego rodzicom  

                (tylko za zgodą nauczyciela), 

             ^ kontakt nauczyciela z rodzicem ze służbowego nr telefonu szkoły: w terminie (data,  
                godzina) wyznaczonym przez nauczyciela, w godzinach jego pracy w szkole (nie w czasie  

                zajęć edukacyjnych nauczyciela z uczniami), 

 

- konsultacje poprzez zeszyt do informacji/dzienniczek ucznia, który dziecko posiada w tornistrze -   
  warunki ich prowadzenia: 

              ^ w zeszycie do informacji rodzic pisemnie zgłasza potrzebę pilnego kontaktu z nauczycielem  

                 (podaje cel kontaktu z nauczycielem), 
             ^  nauczyciel przekazuje rodzicowi pisemną informację zwrotną w zeszycie do  informacji lub    

                 dzienniczku ucznia,  

                 
- konsultacje indywidualne, jako osobiste wstawiennictwo rodzica do szkoły, ale tylko na  

  zaproszenie nauczyciela, z zachowaniem obowiązujących zasad epidemicznych - warunki ich  

  prowadzenia: 

              ^ rodzic zgłasza się osobiście do nauczyciela tylko na jego zaproszenie, np. telefoniczne/  
                 poprzez e-mail / zeszyt informacji/dzienniczek ucznia, 

              ^ wcześniej nauczyciel podaje rodzicowi termin konsultacji (data, godzina, miejsce), 

              ^ by przeprowadzić tą formę konsultacji z nauczycielem, rodzic musi być zdrowy - bez  
                 niepokojących objawów choroby zakaźnej, 

              ^ zobowiązuje się rodzica do punktualnego stawiennictwa w szkole (data, godzina, miejsce), 

              ^ rodzic przed wejściem do szk. obowiązkowo zakłada maseczkę, dezynfekuje ręce (lub  
                 wykorzystuje jednorazowe rękawiczki), oraz zachowuje dystans  min. 1,5 m w kontakcie z  

                 nauczycielem/innymi  pracownikami szkoły, 

              ^ w czasie wizyty obowiązuje zakaz dowolnego przemieszczania się po jej terenie,  

             ^ po zakończeniu rozmowy z nauczycielem, rodzic niezwłocznie opuszcza teren  

                szkoły, bez wchodzenia w dyskusje z innymi pracownikami szkoły. 

 

- konsultacje poprzez e -dziennik (od momentu jego uruchomienia w szkole) - bieżąca kontrola  
  przez rodzica postępów dziecka z nauki i zachowania w szkole. 

 

 
 

                                                                                              

 


