
Konsultacje grupowe lub indywidualne oraz zajęcia rewalidacyjne w szkole  

od 1 czerwca 2020 roku 

Biorąc pod uwagę możliwości szkoły oraz wytyczne dotyczące bezpieczeństwa  w szkole 

organizowane będą konsultacje grupowe lub indywidualne dla uczniów oraz zajęcia 

rewalidacyjne.  

Konsultacje grupowe odbywać się będą w grupie do 12 uczniów. 

Konsultacje organizowane będą z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki 

min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik). 

Harmonogram konsultacji zostanie umieszczony na stronie internetowej naszej szkoły 

http://www.sp15.edu.pl/ 

 

Każdorazowo należy skontaktować się z nauczycielem, by w przypadku większej liczby 

uczniów nauczyciel ustalił godzinę zajęć. 

Każdy z Rodziców zobowiązany jest przed rozpoczęciem udziału  dziecka  

w zajęciach do podpisania oświadczeń i zgód stanowiących załącznik nr 1 oraz 2a lub 2b do 

„Procedur organizacji i bezpiecznego funkcjonowania szkoły po zakończeniu zawieszenia 

działalności związanej z koronawirusem (covid-19)”. 

 

Procedury oraz druki oświadczeń umieszczone są na stronie internetowej naszej szkoły 

http://www.sp15.edu.pl/ 

 

Po wypełnieniu oświadczeń i ich podpisaniu, należy je zeskanować lub wykonać zdjęcie  

i przesłać na adres mailowy szkoły sp15katowice@wp.pl 

 

Istnieje również możliwość podpisania deklaracji podpisem zaufanym i przesłania na wskazany 

wyżej adres e-mailowy lub za pomocą dziennika elektronicznego.  

W przypadku braku takich możliwości, należy deklarację złożyć osobiście w szkole, wrzucając 

podpisaną deklarację do zamkniętej, oznaczonej napisem „korespondencja od rodziców”  

i zabezpieczonej skrzynki, znajdującej się przy wejściu do budynku szkoły. 

Uczeń na konsultacje do szkoły zabiera własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole 

nie będzie mógł ich pożyczać od innych uczniów. 

W drodze do i ze szkoły zachowuje dystans społeczny. 

Przed wejściem do szkoły obowiązkowo dezynfekuje ręce, a jeżeli ma przeciwskazania 

zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast myje ręce. 

Bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem i nie podaje ręki na 

powitanie, zachowuje dystans, a także unika dotykania oczu, nosa i ust. 

Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

Stosownie zwraca uwagę innym w tym zakresie. 

Unika większych skupisk uczniów, zachowuje dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, 

innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

W trakcie pobytu na terenie szkoły uczniowie korzystają z toalet na II i III piętrze. 
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