Załącznik nr 3
do Procedury bezpieczeństwa na terenie ZSP1 - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 18
w Kędzierzynie-Koźlu w czasie trwania COVID-19 od 18 maja 2020r.

Zasady realizacji konsultacji przedmiotowych na terenie szkoły
1. Wszystkich uczniów i nauczycieli przychodzących na konsultacje przedmiotowe na terenie
szkoły obowiązują Procedury bezpieczeństwa na terenie ZSP1 - Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 18 w Kędzierzynie-Koźlu w czasie trwania COVID-19 od 18 maja 2020r.
2. Konsultacje przedmiotowe dla klas 8 na terenie szkoły odbywają się od 25 maja 2020 r., a
dla wszystkich uczniów od 01 czerwca 2020r.
3. Konsultacje mają charakter dobrowolny.
4. Uczniowie korzystają z konsultacji za zgodą rodziców.
5. Konsultacje służą wyjaśnieniu trudnych dla uczniów kwestii, usystematyzowaniu materiału
lub umożliwieniu poprawy oceny na potrzeby klasyfikacji.
6. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów
choroby.
7. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są
objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
8. Dyrektor szkoły ustala harmonogram konsultacji uwzględniają potrzeby uczniów oraz
możliwości organizacyjne szkoły; w pierwszej kolejności umożliwia się organizację
konsultacji z przedmiotów zdawanych na egzaminach.
9. Harmonogram może być modyfikowany w miarę potrzeb.
10. Uczeń jest zobowiązany do udziału w konsultacjach, jeśli wcześniej zgłosił taką potrzebę.
11. Uczeń może zrezygnować z konsultacji najpóźniej do godz. 10.00 dzień przed
wyznaczonym terminem, wysyłając wiadomość do nauczyciela prowadzącego konsultacje.
12. Konsultacje odbywają się indywidualnie lub grupowo (grupa do 12 osób). Uczniowie i
nauczyciele muszą przestrzegać zasad: minimum 4 m2 na osobę w danym pomieszczeniu, 2 m
dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas
konsultacji.
13. W szkole, w miarę możliwości, jest wyznaczona stała sala do konsultacji dla tej samej
grupy.
14. Jeżeli konsultacje trwają dłużej niż 45 minut nauczyciel organizuje 15 minutową przerwę.
Podczas przerw uczniowie przestrzegają zasad dotyczących dystansu i higieny.
15. Następne konsultacje, w tej samej sali i w tym samym dniu dla innych osób, dla nowej
grupy, mogą się odbywać po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjnoporządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.

Załącznik nr 1
do zasad realizacji konsultacji przedmiotowych na terenie szkoły

Zgoda na objęcie dziecka konsultacjami przedmiotowymi na terenie szkoły od dnia
24.05.2020 r.

1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka …………………………………………….
w konsultacjach na terenie szkoły od dnia 24.05.2020r.
2. Oświadczam, że w moim domu nie ma osób przebywających na kwarantannie i osób w
izolacji w związku z zakażeniem SARS-CoV- 19. Jednocześnie zobowiązuję się
do bezzwłocznego powiadomienia dyrektora placówki w sytuacji zmian w tym zakresie.
3. Oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam się z czynnikami ryzyka COVID- 19 zarówno
u dziecka, rodziców dziecka lub opiekunów, jak i innych domowników. Jestem świadoma/-my
odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z uczestniczeniem dziecka w w/w zajęciach.
4. Jestem świadoma/-my, że na zajęcia powinna przyprowadzać dziecko (i odbierać) osoba
zdrowa, zaopatrzona w osłonę nosa i ust oraz, że dziecko powinno posiadać osłonę nosa
i ust idąc na zajęcia i z zajęć.
5. Jestem świadoma/-my konieczności przekazywania dyrektorowi placówki (ew. nauczycielom)
informacji o stanie zdrowia mojego dziecka i zobowiązuję się posyłać dziecko zdrowe, bez
jakichkolwiek objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
6. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojemu dziecku przed rozpoczęciem zajęć.
6. Informuję placówkę o ścieżce szybkiej komunikacji:
- telefon podstawowy: ……………………..
- telefon dodatkowy: ………………………
- inna droga komunikacji: …………………..

………………………………………………..
Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

