Organizacja konsultacji dla uczniów klas IV - VIII w Szkole
Podstawowej nr 2 w Sanoku prowadzonych na terenie szkoły:
1. od 25 maja 2020 r. uczniowie klas VIII mogą brać udział w konsultacjach
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przedmiotowych.
od 1 czerwca 2020 r. uczniowie klas IV - VII mogą brać udział w konsultacjach
przedmiotowych.
Udział ucznia w konsultacjach jest dobrowolny
W trakcie konsultacji uczniowie mają możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii,
usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem.
Rodzic dziecka uczestniczącego w zajęciach jest zobowiązany do podpisania
stosownego oświadczenia (zał.1).
Zajęcia będą odbywać się według ustalonego wcześniej harmonogramu, który zostanie
umieszczony na stronie internetowej szkoły oraz na drzwiach wejściowych.
Chęć udziału w zajęciach uczniowie zgłaszają odpowiedniemu nauczycielowi,
poprzez dziennik elektroniczny.
Nauczyciel potwierdza możliwość udziału ucznia w konsultacjach w danych godzinach.
Zajęcia będą odbywać się w małych grupach do 12 osób.
Zajęci będą odbywać się w miarę możliwości w stałej sali.
Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki.
Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
Osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek dezynfekowania dłoni lub zakładania
rękawiczek ochronnych, zakrywania ust i nosa oraz nie przekraczania obowiązujących
stref przebywania.
Po przyjściu do szkoły uczeń udaje się do szatani, w celu zmiany obuwia, a następnie
bezzwłocznie przechodzi do ustalonej sali, gdzie oczekuje na niego nauczyciel.
Uczeń stosuje się do zasad przebywania w szatni, które są umieszczone przy wejściu.
W trakcie pobytu ucznia w szkole drzwi do budynku będą zamknięte.
Po zajęciach uczeń schodzi do szatani, a następnie wychodzi ze szkoły.
W trakcie pobytu w szkole uczeń jest zobowiązany zachować dystans 1,5 m od innych
osób przebywających (uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły) w tym czasie na
terenie szkole
Po wejściu do szkoły oraz w trakcie zajęć uczeń będzie miał mierzoną temperaturę
termometrem bezdotykowym.
Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać
ucznia do szkoły.
Jeżeli dziecko będzie przejawiało niepokojące objawy choroby to zostanie odizolowane
w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m
odległości od innych osób i niezwłocznie zostaną powiadomieni o tym fakcie
rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
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