
Szanowni Rodzice, 

 

Zgodnie z decyzją MEN od 1 czerwca dla uczniów klas I- VIII można 

organizować w szkole konsultacje celem ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej, 

uzupełnienia braków w programie nauczania lub przeprowadzenia sprawdzianu, 

którego nie można było przeprowadzić w sposób zdalny. 

 

Konsultacje będą odbywały się w ścisłe określonych godzinach i w małych 

grupach.  

Bardzo proszę, aby podjęli Państwo decyzję, czy chcecie posłać swoje dziecko 

na konsultacje od 1 czerwca i podjętą decyzję przekazać wychowawcy swojego 

dziecka. 

Należy określić, z których konsultacji (wymienić przedmioty) uczeń chciałby 

korzystać. 

Harmonogram dyżurów nauczycieli zamieszczam poniżej.  

Aby zapewnić bezpieczeństwo w związku z panującą pandemią należy 

kontaktować się bezpośrednio z nauczycielem danego przedmiotu bądź 

wychowawcą celem ustalenia konkretnej godziny konsultacji. 

 

Przed przysłaniem dziecka do szkoły jesteście Państwo zobowiązani do 

zapoznania się z Procedurami Bezpieczeństwa dotyczącymi zapobiegania i 

przeciwdziałania COVID-19 na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 

Gruszowie, która została zamieszczona na stronie szkoły www.szkolagruszow.com 

oraz podpisania OŚWIADCZENIA RODZICA. 
 

Bez ww. dokumentu dziecko nie zostanie wpuszczone do szkoły. 

 

Muszą Państwo mieć świadomość, że szkoła będzie działała w innych 

warunkach niż miało to miejsce przed ogłoszeniem stanu epidemiologicznego. W 

szkole musi zostać wprowadzony rygor sanitarnego zgodny z wytycznymi GIS i 

MZ. Zostaną wdrożone odpowiednie procedury, których bezwzględnie będą musieli 

przestrzegać pracownicy szkoły, rodzice i dzieci. Zastosowane zostaną niezbędne 

środki ochronny. Mimo to nie da się całkowicie wykluczyć, że na terenie placówki 

nie dojdzie do zakażenia wirusem COVID - 19. W sytuacji wystąpienia takiego 

zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu szkoła zostaje 

zamknięta do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie 

placówki oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą 14 dniową 

kwarantanną. 

http://www.szkolagruszow.com/


HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA KLAS I- VIII OD 1 CZERWCA 2020R. 

 

Lp. Nazwisko i imię nauczyciela DZIEŃ KONSULTACJI Adres e-mail nauczyciela 

1 Baniak Joanna Wtorek od godz. 9:00 
joanna.baniak@onet.pl 

2 Bonior Anna Czwartek od godz. 10:00 annat@vp.pl 

 

4 Drozd Ewa Czwartek od godz. 9:00 ewadrozd73@onet.eu 

 

5 Dudzik Grażyna Czwartek od godz. 10:00 grazynadudzik@onet.pl 

 

7 Jasek- Wiatrek Małgorzata Poniedziałek od godz. 9:00 gosia.jasek@interia.pl 

 

8 Kosz Anna Wtorek od godz. 9:00 
annakosz@o2.pl 

9 Ks. Ochała Zbigniew Poniedziałek od godz. 9:00 zb28091@wp.pl 

 

10 Kwarciak Dorota Wtorek od godz. 9:00 
dorota.kwarciak12@o2.pl 

11 Mentel Anna Wtorek od godz. 9:00 annamentel@gmail.com 

 

12 Murzyn Leszek Wtorek od godz. 9:00 
leszek.murzyn@gmail.com 

13 Pach Barbara Poniedziałek od godz. 13:00 
bibliotekagruszow@wp.pl 

14 Patela Teresa Poniedziałek od godz. 9:00 tpatela@wp.pl 

 

15 Pawełczyk Ewelina Wtorek od godz. 9:00 ewelina.pawelczyk@onet.pl 

 

16 Trzupek Ewa Poniedziałek od godz. 9:00 
ewa.trzupek@onet.eu 

17 Twaróg Dorota Poniedziałek od godz. 10:00 dorotatwarog@interia.pl 

 

19 Zając Agata Piątek od godz. 9:00 agata.zajac1@interia.pl 

 

21 Szwaja Łukasz Wtorek od godz. 9:00 
luk.szwaja@interia.pl 
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