
Konsultacje dla uczniów klasy VIII w Zespole Szkół w Zalesiu 

Zgodnie z informacją MEN od dnia 25 maja dla uczniów klasy VIII organizuje się 

nieobowiązkowe konsultacje. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb 

uczniów, a także warunków pracy szkoły. Ich harmonogram i organizację ustala dyrektor 

szkoły w porozumieniu z nauczycielami, po uzyskaniu informacji na temat ilości uczniów 

potrzebujących tej formy edukacji. 

Konsultacje mają charakter dobrowolny. Są skierowane do tych, którzy już wkrótce 

przystąpią do egzaminów sprawdzających ich wiedzę. W pierwszej kolejności zorganizowane 

zostaną konsultacje z przedmiotów zdawanych na egzaminach, a w miarę potrzeb także 

z innych przedmiotów. 

Na konsultacje może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów sugerujących chorobę 

zakaźną. 

Na konsultacje nie może przyjść osoba objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach 

domowych oraz przebywająca w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych. 

Proponowany harmonogram konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych 

 

Wtorek  

26.05 

Godz. 

 8.00 – 9.30  

 

Grupa I – zajęcia z 

języka polskiego 
Nauczyciel Alicja Dziak 

Grupa II – zajęcia z 

matematyki  

 

Nauczyciel Anna Pogorzelska 

Godz.  

9.45 – 11.15 

Grupa II – zajęcia z 

języka polskiego 
Nauczyciel -Alicja Dziak 

Grupa I – zajęcia z 

matematyki 
Nauczyciel Anna Pogorzelska 

Środa  

27.05 

Godz.  

9.00-10.00  

Grupa I – zajęcia z 

języka angielskiego 
Nauczyciel Aneta Baranowska 

Godz.  

10.10 – 11.10  

Grupa II – zajęcia z 

języka angielskiego 
Nauczyciel Aneta Baranowska 

 

Czwartek 

28.05 

Godz. 

 8.00 – 9.30  

 

Grupa I – zajęcia z 

języka polskiego 
Nauczyciel Alicja Dziak 

Grupa II – zajęcia z 

matematyki  

 

Nauczyciel Anna Pogorzelska 

Godz.  

9.45 – 11.15 

Grupa II – zajęcia z 

języka polskiego 
Nauczyciel -Alicja Dziak 

Grupa I – zajęcia z 

matematyki 
Nauczyciel Anna Pogorzelska 



Harmonogram konsultacji z przedmiotów 

Data Przedmiot Godzina Miejsce 

Piątek  

29.05 

Chemia, fizyka 9.00 – 10.00 Sala 43 

Historia, WOS, EDB 10.00 – 11.00 Sala 37 

Biologia 11.00 – 11.30 Sala 39 

Język rosyjski 11.30 – 12.00 Sala 25 

Geografia 12.00 – 13.00 Sala 42 

Religia 13.00 – 13.30 Sala 32 

Wychowanie 

fizyczne 

13.30 – 14.00 Sala gimnastyczna 

Udział w konsultacjach z nauczycielem przedmiotu uczeń zgłasza poprzez dziennik 

elektroniczny do nauczyciela prowadzącego dane konsultacje do dnia  28.05.2020 roku.  

Proponowany harmonogram może ulec zmianie po uzyskaniu informacji od chętnych 

uczniów. 

Przed przystąpieniem do udziału w konsultacjach należy się zapoznać w wytycznymi GIS, 

MZ oraz MEN 

https://dokumenty.men.gov.pl/Konsultacje_w_szkole_%E2%80%93_wytyczne_GIS_MZ_i_

MEN_dla_szkol.pdf  

 

https://dokumenty.men.gov.pl/Konsultacje_w_szkole_%E2%80%93_wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol.pdf
https://dokumenty.men.gov.pl/Konsultacje_w_szkole_%E2%80%93_wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol.pdf

