
Szanowni Rodzice, Drodzy Prawni Opiekunowie! 

Na początku pragniemy Wam podziękować za zaangażowanie i zrozumienie w dotychczasowym 

okresie kształcenia na odległość. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, z jakimi przeciwnościami udało się 

nam wszystkim wygrać! Dzisiaj chcemy Wam nie tylko podziękować, ale też przekazać istotne 

informacje w kwestii funkcjonowania Naszej szkoły w okresie od 25 maja 2020 r. Jak zapewne 

usłyszeliście Państwo w mediach, od tego dnia w szkołach mają pojawić się pewne możliwości 

przebywania uczniów na terenie placówki. Jako dyrekcja szkoły znajdującej się w województwie 

śląskim, zadajemy sobie codziennie pytanie, czy w obliczu szybko rosnącej liczby osób z potwierdzonym 

pozytywnym wynikiem na obecność koronawirusa jesteśmy w stanie zapewnić wystarczającą ochronę 

ewentualnie pojawiającym się we wskazanym okresie uczniom. Dziś wiemy, że nikt z Nas nie jest 

w stanie dać takiej gwarancji, co nie zmienia faktu, iż dołożymy wszelkich starań, by sprostać wyzwaniu, 

przed jakim stawia Nas obecna sytuacja. Pisząc tę wiadomość otrzymaliśmy informacje od przyjaciół 

Naszej szkoły, iż w rodzinach/domach Naszych uczniów również znajdują się osoby z pozytywnym 

wynikiem badań na obecność COVID-19.  Stąd też jako dyrekcja apelujmy do Was wszystkich 

o przeanalizowanie sytuacji każdego z Was i podejmowanie wszelkich decyzji kierując się przede 

wszystkim  bezpieczeństwem Waszych dzieci - a Naszych uczniów, Was samych - jak również Waszych 

rodzin! Prosimy głównie wziąć pod uwagę, czy posyłanie dziecka do szkoły jest koniecznością. Jeżeli 

możecie Państwo zapewnić jakąkolwiek opiekę nad uczniem, zapewne będzie ona zdecydowanie 

bezpieczniejsza  dla Waszego dziecka i Was samych w porównaniu z obecnością dziecka na terenie 

szkoły i w drodze do niej, gdzie nieuchronny jest kontakt z szerszą grupą osób. 

W okresie od 25 maja 2020 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Zabrzu przewiduje: 

1. Dla uczniów klas I-III przewidujemy możliwość zorganizowania zajęć opiekuńczo-

wychowawczych  prowadzonych przez wychowawców świetlicy po uprzednim zgłoszeniu 

takiego zapotrzebowania w jeden z określonych poniżej sposobów. Chcemy, by podejmując 

decyzję, mieli Państwo świadomość, iż zakładamy możliwie maksymalną izolację uczniów 

względem siebie. W praktyce oznaczać to będzie brak możliwości bezpośrednich kontaktów 

między uczniami. Te formę proponujemy w pierwszej kolejności rodzicom pracującym.  

Kształcenie zgodne z podstawą programową będzie w dalszym ciągu odbywało się na 

dotychczasowych zasadach. O ewentualnych zmianach będziemy na bieżąco informować za 

pomocą modułu wiadomości dziennika elektronicznego. Nie dopuszcza się możliwości 

zgłaszania zapotrzebowania za zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wychowawcy klasy! W 

szkole może przebywać określona liczba osób, co wymaga koordynacji ze strony 

wicedyrektora szkoły, by zapewnić bezpieczne warunki zgodnie z reżimem sanitarnym! 

 

2. Dla uczniów Klas VIII przewidujemy możliwość organizowania konsultacji na terenie szkoły ze 

wszystkich przedmiotów, po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez ucznia lub 

rodzica w jeden z określonych poniżej sposobów. Przypominamy tu jednocześnie, iż Nasi 

Nauczyciele od początku nieobecności uczniów w szkole oferują konsultacje w formie zdalnej. 

Każdy uczeń czy rodzic może  zawnioskować bezpośrednio do nauczyciela o e-konsultacje w 

dogodny sposób. Na dzień dzisiejszy rekomendujemy  e-konsultacje jako jedyną bezpieczną 

dla uczniów i nauczycieli formę. Nie jest możliwe umawianie się na konsultacje w szkole 

bezpośrednio z nauczycielem przedmiotu. W szkole może przebywać określona liczba osób, 

co wymaga koordynacji ze strony wicedyrektora szkoły, by zapewnić bezpieczne warunki 

zgodnie z reżimem sanitarnym.  

 



 

Sposoby zgłaszania zapotrzebowania na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze lub konsultacje  dla uczniów 

klas VIII: 

1. Telefonicznie pod numerem telefonu: 798 486 701 lub 32 2712765 od poniedziałku do 

piątku w godz. od 08:00-14:00. 
2. Mailowo – kierując wiadomość na adres: sekretariat@sp6.zabrze.pl  
3. Za pomocą dziennika elektronicznego wysyłając wiadomość na konto wicedyrektora szkoły. 

4. Poprzez wrzucenie pisemnej prośby do urny znajdującej się przy wejściu do szkoły najpóźniej 

do dnia 21.05.2020 z wskazaniem dni oraz przedziału czasowego pobytu dziecka w placówce.  

Zgłoszenia proszę dokonywać najpóźniej na 2 dni przed faktycznym pojawieniem się dziecka na 

zajęciach opiekuńczo – wychowawczych. Zgłoszenia są niezbędne w celu zapewnienia bezpiecznych 

warunków sanitarnych dla odpowiedniej liczby uczniów! Warunkiem uczestnictwa ucznia 

w jakiekolwiek formie zajęć na terenie szkoły jest pełne zdrowie ucznia. 

 

Szanowni Państwo! 

Na koniec raz jeszcze prosimy o zrozumienie w obecnej sytuacji. Wszelkie zasady przekazane 

w niniejszej wiadomości mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa Waszym dzieciom! Nie 

chcielibyśmy sytuacji, gdzie szkoła stanie się miejscem zakaźnym! Zwłaszcza w kontekście 

konieczności przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w połowie czerwca.  Niestety obszar naszego 

miasta nie jest wolny od osób z potwierdzonym pozytywnym wynikiem COVID-19. Stąd też musimy 

sobie zdawać sprawę, iż niebezpieczeństwo jest tuż obok i tylko od Nas samych i Naszych 

odpowiedzialnych zachowań zależy bezpieczeństwo Waszych dzieci, Was samych i Naszych 

pracowników. Bądźmy odpowiedzialni!  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do 

kontaktu telefonicznego. Rozwiązujmy je możliwe szybko, by uniknąć stresujących sytuacji. Na dzień 

dzisiejszy i tak mamy ich sporo! 

Z wyrazami szacunku ora życzeniami zdrowia, 

Dyrekcja szkoły  
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