
 
Zał. do Zarządzenia dyrektora ZPSM nr 4 z dnia 13 XI 2020 w sprawie organizacji konsultacji   

A. Procedura przeprowadzania konsultacji z przedmiotów dyplomowych   

dla uczniów VI klasy OSM II st. i PSM II st.  

 

1. Dla uczniów VI klas OSM i PSM II st., w związku z przygotowaniem do egzaminu dyplomowego, 

można zorganizować konsultacje indywidualne z nauczycielem prowadzącym przedmiot 

dyplomowy.  

2. Zgodę na indywidualną konsultację wydaje dyrektor lub wicedyrektor Szkoły, na pisemny 

wniosek nauczyciela prowadzącego. 

Konsultacja może się odbywać raz na 2 tygodnie w wymiarze maksimum  

90 minut (2 jednostki lekcyjne).  

3. Konsultacje z instrumentu głównego mogą odbywać się z udziałem akompaniatora (należy to 

podać we wniosku).  

4. Rodzice nie mogą być obecni podczas konsultacji. Ewentualne uwagi nauczyciel przekazuje 

rodzicom telefonicznie lub drogą mailową. 

5. Konsultacje z historii muzyki mogą być organizowane indywidualnie lub grupowo. Preferowana 

jest forma zdalna na Platformie Meet. Zgoda na konsultacje stacjonarne z tego przedmiotu 

będzie udzielana w wyjątkowych przypadkach.   

6. Plan konsultacji będzie monitorowany przez kierownictwo i obsługę Szkoły, tak aby zapobiec 

zbytniemu zagęszczeniu osób przebywających na terenie Szkoły.    

7. Dyrektor Szkoły zastrzega sobie możliwość skracania, ograniczania lub odwoływania konsultacji, 

jeśli taka konieczność wyniknie z istotnych przyczyn, a szczególnie wtedy, gdy będzie to wynikało 

z zagrożenia epidemicznego.    

 

B. Procedura przeprowadzania konsultacji z przedmiotów ogólnokształcących 

*dla uczniów VIII klasy OSM I st. i II klasy OSM II st.  

w związku z przygotowaniami do   egzaminu ósmoklasisty; 

*dla uczniów VI klasy OSM II st. w związku z przygotowaniem do matury. 
 

1. Konsultacje są organizowane wyłącznie z przedmiotów objętych odpowiednio egzaminem 

ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym.   

2. Konsultacje mogą być organizowane online na Platformie Meet indywidualnie lub grupowo, 

zależnie od zgłoszonych potrzeb.  

3. Konsultacje mogą odbywać się również stacjonarnie w Szkole, indywidualnie lub w grupie  

nie większej niż 4 uczniów, zależnie od zgłoszeń.   

4. Zainteresowani uczniowie/rodzice, zgłaszają potrzebę konsultacji bezpośrednio do nauczyciela 

danych zajęć edukacyjnych. 

5. Nauczyciel wyznacza konsultację w porozumieniu z uczniem/jego rodzicami.  

6. Rodzice nie mogą być obecni podczas konsultacji. Ewentualne uwagi nauczyciel przekazuje 

rodzicom telefonicznie lub drogą mailową. 



 
Zał. do Zarządzenia dyrektora ZPSM nr 4 z dnia 13 XI 2020 w sprawie organizacji konsultacji   

 

C. Najważniejsze zasady sanitarne obowiązujące podczas konsultacji 
 

1. O zgodę na przeprowadzenie konsultacji stacjonarnej nauczyciel musi wystąpić z co najmniej  

3-dniowym wyprzedzeniem, co ma umożliwić monitorowanie ruchu uczniów i zapobieganie ich 

nadmiernemu zagęszczeniu w Szkole.  

2. Za przestrzeganie zasad sanitarnych odpowiada nauczyciel prowadzący konsultacje.  

3. Na konsultację może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną, 

nieobjęta kwarantanną ani izolacją domową, nieprzebywająca w domu z osobą objętą 

kwarantanną.  

4. W Szkole obowiązuje dezynfekcja rąk przy wejściu oraz zakrycie nosa i ust maseczką.  

5. Nauczyciel pozostaje w maseczce podczas konsultacji, uczeń może zdjąć maseczkę po zajęciu 

miejsca w ławce i podczas gry na instrumencie.  

6. Należy zachować wymagany dystans, minimum 2 m, także podczas zajęć. 

7. W  razie potrzeby należy przeprowadzić dezynfekcję klawiatury fortepianu lub innych sprzętów.  

8. Po każdych zajęciach należy wietrzyć salę ok. 5 minut. 

9. Rodzice nie mogą uczestniczyć w konsultacjach stacjonarnych.   

 


