
Konsultacje dla uczniów klas ósmych z przedmiotów egzaminacyjnych 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku informuje,                   

że w związku z trwającą epidemią koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie 

uczniów oraz nauczycieli, od dnia 25 maja 2020 r. konsultacje indywidualne lub w małych 

grupach dla uczniów klas ósmych będą prowadzone w formie nauczania z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość. Konsultacje mają charakter dobrowolny dla 

uczniów. W pierwszej kolejności organizujemy konsultacje z przedmiotów zdawanych na 

egzaminie ósmoklasisty, a w miarę potrzeb także z innych przedmiotów. Konsultacje mają 

dawać możliwość uczniom wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy 

rozmowy z nauczycielem za pomocą komunikatora. Konsultacje mają również umożliwić 

uczniom poprawę oceny na potrzeby klasyfikacji.   

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas ósmych z przedmiotów egzaminacyjnych 

Klasa VIII A 

1) Język polski – Pani Agata Raćkowska – środa – godzina 14:30-15:15; 

2) Matematyka – Pan Mateusz Kacprowski – czwartek – godzina 14:30-15:15; 

3) Język angielski – Pani Agnieszka Mikołajczyk – Kłapeć – wtorek – godzina 14:30-15:15. 

Klasa VIII B 

1) Język polski – Pani Barbara Górnicka – czwartek – godzina 14:30-15:15; 

2) Matematyka – Pani Jadwiga Łuniewska – środa – godzina 8:00-8:45; 

3) Język angielski – Pani Agnieszka Mikołajczyk – Kłapeć, Pan Sławomir Fryszkiewicz – 

piątek – godzina 14:30-15:15. 

Klasa VIII C 

1) Język polski – Pani Ewa Wierzbicka – wtorek – godzina 14:30-15:15; 

2) Matematyka – Pan Mateusz Kacprowski – piątek – godzina 14:30-15:15; 

3) Język angielski – Pan Sławomir Fryszkiewicz – środa – godzina 14:30-15:15. 

Uczniowie zainteresowani konsultacjami z przedmiotów zdawanych na egzaminie 

ósmoklasisty proszeni są o zgłaszanie swojego w nich udziału drogą e-mailową przez 

dziennik elektroniczny do nauczycieli.  

Zaleca się, aby uczniowie deklarując chęć uczestnictwa w konsultacjach w wysyłanej 

wiadomości wskazali, jakie treści materiału lub zagadnienia chcą omawiać z nauczycielem                   

w czasie trwania konsultacji.  

Swoje uczestnictwo w konsultacjach w najbliższym tygodniu uczniowie mają zgłosić 

do nauczycieli do dnia 25 maja 2020 r. do godziny 15:00. W następnych tygodniach 

nauczyciele prowadzący konsultacje sami umawiają się z uczniami, co do ich udziału w tych 

„spotkaniach”. 



Ze względu na to, że konsultacje nie będą prowadzone w bezpośrednim kontakcie 

ucznia z nauczycielem, a w formie nauczania zdalnego nauczyciele przedmiotów 

egzaminacyjnych zobowiązani są do prowadzenia konsultacji z wykorzystaniem 

komunikatora Teams na platformie Microsoft Office 365.  

Marzena Jóźwiak  

 

 


