
 

 

Warszawa, 25 maja 2020 roku 

Informacje dla rodziców 

Szanowni Rodzice, 

W związku z nowymi wytycznymi pragnę poinformować, że od dnia 25 maja 2020 roku w szkołach 

przy MOS Nr 7 organizowane są konsultacje.  

Od dnia 25 maja 2020 roku rozpoczynają się konsultacje dla uczniów przygotowujących się do 

egzaminu ósmoklasisty, a od 1 czerwca 2020 roku już dla wszystkich naszych uczniów.  

Szczegółowy harmonogram konsultacji oraz dyżurów on-line znajduje się  

w załączeniu wiadomości.  

Chciałbym przypomnieć, że nadal pozostajemy do Państwa dyspozycji, wsparcia  

w zakresie opiekuńczo-wychowawczym, edukacyjnym. Nasz internat jest otwarty, a nasi podopieczni 

mogą w nim przebywać od niedzielnego popołudnia do piątku.  

W przypadku chęci korzystania z konsultacji, pobytu w internacie bardzo proszę  

o wypełnienie odpowiednich dokumentów, które są dołączone do niniejszej wiadomości:  

- dla uczniów pełnoletnich korzystających z konsultacji (deklaracja oraz oświadczenie) 

- pozostali uczniowie (deklaracja i oświadczenie rodzica/opiekuna) 

- deklaracja pobytu w internacie (deklaracja oraz oświadczenia) 

W przypadku wyboru którejkolwiek z form pobytu ucznia/podopiecznego na terenie MOS Nr 7 

bardzo proszę o wypełnienie oświadczenia dotyczącego, między innymi, mierzenie temperatury 

podczas pobytu na terenie MOS Nr 7.  

Druki deklaracji, oświadczenia po wypełnieniu należy podpisać, następnie zeskanować lub wykonać 

zdjęcie i przesłać na adres mailowy: k.gorczyca@mos7.edu.pl 

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

W czasie funkcjonowania szkoły będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury 

bezpieczeństwa. 

Procedury umieszczone są na stronie internetowej szkoły. Wszyscy rodzice są zobowiązani do 

zapoznania się z nimi i przestrzegania ich.  

Informuję także, że dla uczniów nie korzystających z konsultacji proces dydaktyczny nadal 

prowadzony jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  
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Szanowni Rodzice, Opiekunowie 

podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z konsultacji czy pobytu  

w internacie w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie 

placówki, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz 

stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, 

a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.  

W zajęciach/placówce nie mogą uczestniczyć/przebywać osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały 

kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie. 

 

Dyrekcja MOS Nr 7 

Wicedyrektor 

Krzysztof Gorczyca 

 

 

 


