Zarządzenie nr 11/2021/2022 z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie organizacji pracy szkoły
w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.
w Szkole Podstawowej nr 24 im.Bohaterów Września 1939
Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2021.2031) wprowadzam od dnia 20 grudnia 2021r.
do 9 stycznia 2022 r. następującą organizację pracy w szkole:
§1
1. W dniach 20.12.2021 do 09.01.2022 Szkoła Podstawowa nr 24 zawiesza prowadzenie zajęć
w szkole w formie stacjonarnej wprowadzając kształcenie na odległość z wykorzystaniem
platformy Teams.
2. Klasy sportowe dwulekcyjny trening odbywać będą zdalnie z trenerem w cyklu 2x 30 minut
w godzinach zaplanowanych przez nauczyciela na Teams i dostosowanych do planu innych
lekcji.
3. Z powodu chorób nauczycieli i konieczności organizacji zajęć opiekuńczych, egzaminów itp.
plan zdalnych lekcji może mieć tzw. „okienka” bądź być realizowany częściowo w oparciu
o pracę samodzielną ucznia nad zadaniami umieszczonymi przez nauczyciela w aplikacji Teams.

§2

1. W dniach 20. – 22.12.2021 r. na terenie szkoły mogą odbywać się zaplanowane wcześniej
zajęcia wspomagające dla klas 4-8, uzupełniające wiedzę i umiejętności uczniów za czas
poprzednich okresów nauczania zdalnego.
2. Uczniowie z niepełnosprawnością (posiadający orzeczenie o kształceniu specjalnym), którzy ze
względu na swoją niepełnosprawność nie mogą realizować zajęć na odległość w miejscu
zamieszkania, na wniosek rodzica mogą mieć zajęcia zdalne zorganizowane na terenie szkoły:
pod opieką nauczyciela wskazanego przez dyrektora, razem z innymi uczniami odbywającymi
zajęcia w szkole. Wskazany nauczyciel nie musi być specjalistą rewalidacji, wspomagającym ani
nauczycielem przedmiotu.
3. W dniach 20.12.2021 r. – 09.01.2022 r. szkoła na wniosek rodzica może zorganizować opiekę
świetlicową dla uczniów klas 1-3, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki.
a. wniosek należy wysłać mailowo (podpisany skan) lub przynieść osobiście
do sekretariatu szkoły do godz.14:00 dn.16.12.2021,
b. wniosek powinien zawierać: wskazanie dni i godzin konieczności pobytu dziecka
w świetlicy (w tym będą zawarte godziny zajęć zdalnych) oraz oświadczenie o braku
możliwości zapewnienia opieki dziecku i wskazanie okoliczności to uzasadniających.
4. Grupy świetlicowe ze względu na brak kadry będą łączone pomiędzy różnymi klasami.
5. Szkoła nie będzie przygotowywać i wydawać posiłków.

6. Dla dzieci objętych opieką świetlicową w dniach 20.-22.12.2021 i 03.01.- 07.01.2022 r. szkoła
zorganizuje naukę zdalną w szkole:
a. dziecko będzie uczyć się wg planu klasy z tego samego poziomu (niekoniecznie
swojej), do której zostanie dołączone,
b. podczas zajęć lekcyjnych prowadzonych zdalnie uczniowie ze świetlicy będą
pod opieką nauczyciela bibliotekarza lub pedagoga,
c. zajęcia odbierane będą w jednej sali lekcyjnej z projektorem/tablicą multimedialną
wraz z innymi dziećmi z różnych klas z tego samego poziomu edukacyjnego,
d. szkoła nie zapewnia samodzielnego dostępu do komputera.
§3
1. W dniach 20.-22.12.2021 r., w ramach grupowych konsultacji, odbędzie się egzamin próbny
dla uczniów klas ósmych z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego:
a. egzamin odbędzie się w wyznaczonych salach w małych grupach, max.11-osobowych,
b. dla uczniów wyznaczymy oddzielne wejścia do szkoły, w pewnych odstępach
czasowych,
c. wychowawcy zapoznają uczniów ze szczegółowymi zasadami przebiegu egzaminu
i zasadami sanitarnymi obowiązującymi podczas niego.

§4
1. Do szkoły może przyjść tylko pracownik, uczeń zdrowy, bez objawów infekcji dróg
oddechowych i nie podlegający obowiązkowi kwarantanny lub izolacji.
2. W szkole wszystkich obowiązuje stosowanie ochrony nosa i ust, dezynfekcja i przestrzeganie
zasad higieny.
3. Uczeń z objawami infekcji, podwyższoną temperaturą musi zostać niezwłocznie odebrany
przez rodzica ze szkoły. Do tego czasu może przebywać w izolatce.
4. Rodzice mają obowiązek wyposażać swoje dzieci w adekwatną do potrzeb ilość maseczek
dopasowanych do twarzy dziecka, najlepiej medycznych.

§5
W sprawach nieregulowanych niniejszym zarządzeniem obowiązują ustalenia zawarte w Zbiorze zasad,
procedur i regulaminów opracowanych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 4/2020/2021 z dnia 17 września
2020 r.
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