Komunikat nr 15/2020/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie organizacji pracy
w Szkole Podstawowej nr 24 im.Bohaterów Września 1939 w Toruniu
od 4 maja 2021 r.
Z konferencji prasowej Premiera oraz Ministra zdrowia w dniu 28.kwietnia br. dowiedzieliśmy się
o zarządzeniu od 4 maja br. nauki stacjonarnej w klasach 1-3. W związku z tym, na podstawie naszych
dotychczasowych doświadczeń, wracamy do wcześniejszych zasad organizacji naszej pracy:
Do szkoły może przyjść tylko uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów infekcji dróg oddechowych
i nie podlegający obowiązkowi kwarantanny lub izolacji. W szkole wszystkich obowiązuje stosowanie
ochrony nosa i ust, dezynfekcja i przestrzeganie zasad higieny.
Uczeń z objawami infekcji, podwyższoną temperaturą musi zostać niezwłocznie odebrany
przez rodzica ze szkoły. Do tego czasu może przebywać w izolatce.

Oddziały 1-3
1. Wszystkie zajęcia dla uczniów 1-3 odbywają się stacjonarnie.
2. Klasy przychodzą do szkoły od dnia 4 maja br. na lekcje, które w miarę możliwości będą
odbywały się wg planu. Lekcje odbywać się będą na różnych piętrach wg odrębnego
harmonogramu.
3. Zajęcia z etyki będą odbywać się w formie stacjonarnej wg planu z września 2020 r.
w szkole, ale dla dzieci rodziców, którzy zgłoszą to do nauczyciela, z możliwością
uczestnictwa w nich także w formie zdalnej z użyciem aplikacji Teams.
4. 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
grupy/klasy.
5. 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).
6. Obiady dla klas 1-3 będą wydawane w godz.11:00 -14:00 wg odrębnego grafiku. Wpłat
można dokonywać dopiero w miesiącu maju (ze względu na okresy rozliczeniowe), a
nieobecności należy zgłaszać u intendenta.
7. Od wtorku planujemy uruchomić zajęcia na basenie z obostrzeniem 50% obłożenia
obiektu.
8. Pozostałe lekcje wychowania fizycznego zaleca się prowadzić w jak największym stopniu
na zewnątrz budynku lub, w
wypadku niekorzystnych warunków, w salach
gimnastycznych. Nauczyciele WF są zobowiązani do uzgadniania miejsca odbywania zajęć
z uwzględnieniem obowiązku zachowania dystansu, wykorzystywania obiektów
sportowych celem zapewnienia maksymalnej izolacji grup od siebie (max.50 osób na
obiekcie, także na zewnątrz).
9. Proszę o unikanie zajęć stacjonarnych z użyciem komputerów, w zamian realizując zajęcia
ruchowe i integrujące, dotyczące emocji i sposobów radzenia sobie z nimi.
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.

11. Nauczyciele, wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie, interesanci i rodzice zobowiązani są
do ochrony nosa i usta. Należy pamiętać o zachowywaniu dystansu, dezynfekcji rąk, biurek,
blatów w salach. Można nosić rękawiczki ochronne.
12. Nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania procedury wietrzenia sal i holi (minimum 1
raz na godzinę), zakręcaniu grzejników na czas wietrzenia.
13. Wychowawców zobowiązuję do ponowienia prośby do rodziców o bieżące informowanie
o kwarantannie lub izolacji, przestrzegania zakazów i nakazów związanych reżimem
sanitarnym.
14. Nauczyciele uczący na obu poziomach (1-3 i 4-8), ze względu na ograniczenia swojego
planu lekcji, będą musieli część zajęć zdalnych dla oddziałów 4-8 odbywać ze szkoły. Proszę
o wypełnianie znanej już Państwu stosownej tabeli na Teams, byśmy mogli to Państwu
ułatwić.
15. Komputery w salach lekcyjnych są już zewidencjonowane i w tygodniu 4.-7.04. zostaną
poddane przeglądowi, zaktualizowane programy antywirusowe itp. Nie wolno ich już teraz
zabierać z sal/zamieniać itd. Jakiekolwiek niezgodności na stanie sal proszę zgłaszać do
wicedyrektor K.Knut, a usterki wpisywać do zeszytu.
Oddziały 4-8
Wg zapowiedzi od 17 maja wdrożymy nauczanie hybrydowe dla tego poziomu, a od 31 maja
uczniowie wrócą do szkoły. Organizacja tych trybów nauczania zostanie określona w następnym
komunikacie, po opublikowaniu stosownych przepisów. Od 4. do 14. maja obowiązują
dotychczasowe zasady:
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
wg ostatnio obowiązującego planu. Wejścia jak dotychczas. Zajęcia na basenie wyłącznie
dla klas/grup pływackich wg programu szkolenia sportowego.
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. Obowiązkowo i bez odstępstw nauczyciele mają obowiązek do każdego piątku,
do godz.12:00, uzupełnić w szkole dzienniki prowadzone w formie papierowej.
5. Każdy nauczyciel wykluczonego cyfrowo ucznia jest zobowiązany do przygotowania
materiałów do samodzielnej pracy; sposób przekazania uczniom tych materiałów
powinien być uzgodniony z rodzicem i uczniem.
6. Wychowawców zobowiązuję do ponowienia prośby do rodziców o bieżące informowanie
o kwarantannie lub izolacji i przestrzegania zakazów i nakazów związanych reżimem
sanitarnym.
7. Nauczyciele planujący lub muszący odbywać lekcje w szkole proszeni są
o wypełnienie stosownej tabeli w plikach na Teams.
8. Uczniowie klas ósmych nadal 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) wg
zasad określonych w Komunikacie nr 7/2020/2021 z dnia 9 listopada 2020 r.
W dniu 4 maja o godz.17 na Teams organizuję spotkanie dla zespołu doradczego dyrektora celem
przedyskutowania możliwych wariantów nauki hybrydowej dla oddziałów IV-VIII
od dnia 17 maja br. Nauczyciele otrzymają pocztą służbową zaproszenie na spotkanie.
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