Organizacja pracy w klasach 1-3
1. Do szkoły może przyjść tylko 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. Klasy przychodzą do szkoły na lekcje, które w miarę możliwości będą odbywały się
wg planu. Lekcje odbywać się będą na różnych piętrach wg odrębnego harmonogramu.
5. Wejścia i wyjścia do/ze szkoły:
 klasy pierwsze, świetlica, terapia, logopeda, rewalidacja, zajęcia dodatkowe
dla obcokrajowców – wejście główne,
 klasy drugie
– przez boisko wschodnie (klas 1-4),
 klasy trzecie
– przez boisko północne (klas starszych).
Rodzice odprowadzają dzieci do wskazanych wejść, a nauczyciele odbierają całe klasy.
6. Przerwy uczniowie będą spędzać w izolacji klas od siebie, na obu boiskach (nowa część
szkoły – hol II - na boisku nowo oddanym, reszta na większym, klas 1-4).
7. Obiady dla klas 1-3 będą wydawane w godz.11:00 -14:00 wg odrębnego grafiku. Proszę
rodziców, by zastosowali się do terminów wpłat opisanych na szkolnej stronie
internetowej
i
zgłaszania
nieobecności
(tel.56
6551247
lub
mailowo: intendent@sp24torun.eu).
8. W pierwszym okresie powrotu do szkoły basen będzie czynny tylko dla oddziałów
pływackich (1d i 2d). Jak tylko przepisy to umożliwią, wdrożymy zmiany. Pozostałe klasy
będą realizować lekcje na zewnątrz budynku lub, w wypadku niekorzystnych warunków,
w salach gimnastycznych.
9. Zalecam jak najwięcej zajęć na świeżym powietrzu. W dopuszczalnych warunkach
pogodowych wszystkie zajęcia ruchowe/sportowe prowadzone będą na zewnątrz.
10. Świetlica działa w godzinach 7:00 – 16:30. Nauczyciel wychowawca będzie przydzielony
na stałe do jednej grupy, ale nie jest możliwe, by w grupie były tylko dzieci z jednej klasy;
proszę zatem o świadomy wybór konieczności pobytu dzieci w świetlicy.
11. Nauczyciele, wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie, interesanci i rodzice zobowiązani są
do ochrony nosa i usta na terenie budynku. Należy pamiętać o zachowywaniu dystansu,
dezynfekcji rąk, biurek, blatów w salach. Wyposażenie dziecka w środki ochrony nosa i ust
i dbałość o ich czystość jest obowiązkiem rodzica. Można nosić rękawiczki ochronne.
12. Sale lekcyjne, świetlica i hole będą wietrzone minimum 1 raz na godzinę.
13. Ponawiam prośbę o natychmiastowe informowanie wychowawcy o kwarantannie lub
izolacji, przestrzeganie zakazów i nakazów związanych reżimem sanitarnym.
14. Wszystkie zajęcia dla uczniów 1-3 odbywają się stacjonarnie: także rewalidacja i zajęcia
dla obcokrajowców. Zajęcia z etyki mogą odbywać się zdalnie ze względu na grupy
międzyoddziałowe (wg ustalonego z rodzicami terminu i za ich zgodą).
Organizacja pracy w oddziałach 4-8
1. Lekcje odbywają się zdalnie wg dotychczasowych zasad: wg planu (ale z możliwymi
„okienkami” dla uczniów ze względu na nieobecności nauczycieli), zawsze online, w ciągu
45 minut, ale z zaplanowanym przez nauczyciela czasem aktywności uczniowskiej „poza
monitorem”, ze sprawdzaną obecnością.
2. Oddziały sportowe treningi odbywają stacjonarnie na szkolnych obiektach sportowych i na
lodowisku wg planu obowiązującego przed przerwą świąteczną (plan na stronie). Wejścia
jak dotychczas.

3. Wszystkie inne zajęcia odbywają się zdalnie: nauczanie indywidualne, rewalidacja, zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze, dla obcokrajowców. W indywidualnych, trudnych
przypadkach proszę o kontakt z nadzorującym wicedyrektorem.
4. Ponawiam prośbę do rodziców o bieżące informowanie o kwarantannie lub izolacji
i przestrzeganie zakazów i nakazów związanych reżimem sanitarnym.
5. Uczniowie klas ósmych mają, począwszy od dnia 25 stycznia 2021 r. , możliwość przyjścia
na konsultacje do swoich nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych: języka polskiego,
matematyki, wybranego języka obcego (j.angielski, 2 osoby j.niemiecki). W ramach
pierwszego tygodnia konsultacji zostaną zorganizowane egzaminy próbne dla uczniów,
którzy nie mogli uczestniczyć w egzaminach grudniowych.

