
…………………………………………………………………….…………. 

Miejscowość, data    

 
…………………………………………………...  ………………….. 

 
 ..............................................................................  ………………….. 
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów składających oświadczenie  tel. kontaktowy 

 

Dyrektor  

Szkoły Podstawowej nr 1  

im. Jana Pawła II  

w Sulęcinie 

 

 
Oświadczenie 

o zamiarze korzystania ucznia klasy …………… z konsultacji szkolnych 

w okresie ograniczenia funkcjonowania pracy szkoły 

 
 

W oparciu o par. 3 ust.3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późniejszymi zmianami) deklarujmy, że: 

 od dnia …………………….. moje dziecko …………………………………………………………… z klasy 

…………. będzie uczestniczyć w konsultacjach  z przedmiotów ……………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Jednocześnie oświadczamy co następuje: 

1. Zostaliśmy zapoznani z procedurą prowadzenia konsultacji w sytuacji zagrożenia zakażeniem COVID-

19 w SP nr 1 w Sulęcinie i zobowiązujemy się do jej przestrzegania (informacje na odwrocie).  

2. Zobowiązujemy się do codziennej obserwacji stanu zdrowia dziecka - w przypadku podejrzenia stanu 

chorobowego (podwyższona temperatura ciała, kaszel, katar) dziecko pozostanie w domu. 

3. Zgadzamy się na pomiar temperatury ciała dziecka bezdotykowym termometrem. Jesteśmy świadomi, 

że w przypadku stwierdzenia stanu chorobowego dziecka w czasie pobytu w szkole (podwyższona 

temperatura ciała, katar, kaszel, itp.), zostanie ono odizolowane od pozostałych dzieci, a w sytuacji 

konieczności powiadomiona zostanie Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Sulęcinie. 

 

 

………………………………………………. 

 

………………………………………………. 

Podpisy obu rodziców/opiekunów prawnych 

  



Procedura - organizacja konsultacji dla uczniów klas IV-VIII w SP1 Sulęcin: 

 Od 01 czerwca 2020 r. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klas IV-VIII SP nr 1 na terenie szkoły. 

 Konsultacje mogą być prowadzone z wszystkich przedmiotów nauczania w danej klasie. 

 Udział w konsultacjach wymaga wcześniejszego zgłoszenia do dyrekcji przedmiotu i zakresu 
materiału oraz ustalenia terminu konsultacji. 

 Zajęcia prowadzone będą przez wytypowanych przez dyrektora nauczycieli przedmiotów. 

 Ze względu na powierzchnię pomieszczeń (minimum 4 m2 na osobę), konsultacje będą prowadzone 
indywidualnie lub (dla tego samego zakresu) w grupach nie przekraczających 10 uczniów.  

 O konkretnym terminie i miejscu (sali) konsultacji uczeń zostanie powiadomiony przez nauczyciela 
prowadzącego konsultacje.  

 Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby 
zakaźnej.  

 Jeżeli uczeń umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, zgłasza ten fakt odpowiednio wcześniej – 
nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia. 

 Uczeń zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będzie mógł ich 
pożyczać od innych uczniów. 

 W szkole należy korzystać z osłony na usta i nos oraz zachowywać dystans społeczny. W czasie 
konsultacji nie ma obowiązku stosowania osłon twarzy. 

 Przed wejściem do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce, a przy przeciwskazaniach 
zdrowotnych do stosowania środków do dezynfekcji - natychmiast umyć ręce. 

 Bezwzględnie stosujemy zasady higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie ręki na 
powitanie, zachowanie dystansu, a także unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

 Zwracamy uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie 
zwracamy uwagę innym w tym zakresie. 

 Unikamy większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych 
pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

 Jeżeli korzystamy z biblioteki szkolnej, proszę zapoznać się ze szczegółowymi zasadami 
wypożyczania książek w okresie pandemii – informacja na drzwiach od biblioteki i na stronie szkoły. 

 Szkołą zapewnia sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia (telefon kontaktowy) 
w sytuacjach kryzysowych. 

 Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby szkoła izoluje go w odrębnym pomieszczeniu lub 
wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadamia 
rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły. W szczególnych wypadkach szkoła 
powiadamia również powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Sulęcinie. 


