Rozwiązania organizacyjne w Szkole Podstawowej nr 24 w Toruniu
w okresie 09.11.-29.11.2020 r.
Oddziały 1-3
1. Lekcje odbywają się zdalnie zgodnie z planem zajęć, (ale z możliwymi „okienkami” dla uczniów ze
względu na nieobecności nauczycieli); zawsze on-line; w czasie 45 minutowej lekcji uczniowie
przez 30 minut pracują przy monitorze, pozostały czas jest czasem aktywności uczniowskiej poza
monitorem.
2. Na zajęciach on-line odnotowywana jest obecność uczniów, a w przypadku nieobecności
spowodowanej brakiem dostępu do platformy czy innych uzasadnionych przypadkach - wpisywana
jako „nieobecność z przyczyn szkolnych” (NS).
3. Nauczyciel sprawdza obecność na początku lekcji on-line. W uzasadnionych przypadkach,
nauczyciel może dokonać korekty obecności ucznia na lekcji.
4. Wszystkie zajęcia on-line odbywają się z wykorzystaniem platformy TEAMS.
5. Informacje o obecnościach uczniów na zajęciach, uzyskanych ocenach, postępach i zachowaniu
podczas zajęć będą zamieszczane w dzienniku elektronicznym, na dotychczasowych zasadach.
6. Wszystkie zajęcia odbywają się zdalnie: nauczanie indywidualne, rewalidacja, zajęcia dydaktycznowyrównawcze, dla obcokrajowców. W indywidualnych przypadkach nauczyciele będą, za zgodą
dyrekcji, uzgadniali z rodzicami inną organizację zajęć specjalistycznych.
7. W szczególnych przypadkach, w uzgodnieniu z wychowawcą klasy bądź nauczycielem przedmiotu,
dopuszcza się możliwość przesyłania uczniom materiałów do samodzielnej pracy (np. w przypadku
usprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach on-line), zalecane jest jednak umieszczanie ich
na platformie Teams.
8. Wychowawcy klas są zobowiązani do przypomnienia uczniom zasad bezpiecznego korzystania z
technologii informacyjno-komunikacyjnych.
9. Do komunikacji szkoły z rodzicami służy wyłącznie dziennik elektroniczny, platforma TEAMS
i strona internetowa szkoły. Wszelkie informacje zamieszczane w mediach społecznościowych
bądź na innych platformach nie są informacjami szkoły.
10. Wszelkie problemy, trudności i pytania proszę kierować do wychowawcy klasy. Wychowawcy
każdorazowo informują rodziców za pośrednictwem dziennika elektronicznego, kto zastępować
ich będzie w czasie ewentualnej nieobecności.
11. Szkoła zapewnia funkcjonowanie świetlicy dla uczniów klas 1-3, których rodzice są zatrudnieni w
podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania
publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
12. Świetlica będzie czynna w godzinach 7:00 – 16:30.
13. Dzieci przychodzące do świetlicy będą zobowiązane do pozostawania w maseczkach.
14. W trakcie pobytu dzieci w świetlicy szkoła będzie starała się w miarę możliwości sprzętowych i
osobowych stworzyć warunki do uczestniczenia w lekcjach online razem ze swoją klasą. Niezbędne
jest posiadanie przez dziecko loginu i hasła do Teams, podręczników, ćwiczeń i przyborów oraz, w
miarę możliwości, słuchawek z mikrofonem (szkoła ma ich tylko 9, wymagają też dezynfekcji). Jeśli
nie wystarczy komputerów, dzieci będą musiały wykonywać zadania szkolne podczas pobytu w
domu.
15. Przypominam, że do szkoły nie wolno przysyłać dzieci chorych, z jakimikolwiek objawami infekcji
dróg oddechowych, kaszlem, katarem, bólem, z temperaturą lub w stanie podgorączkowym.
Jeśli dziecko w nocy, dzień wcześniej źle się czuło, powinno pozostać w domu.

16. Kuchnia nie przygotowuje posiłków. Dzieci będą mogły napić się ciepłej herbaty, nauczyciel może
podgrzać posiłek przyniesiony przez dziecko w kuchence mikrofalowej.
17. W sprzyjających warunkach pogodowych jak najwięcej zajęć odbywać się będzie na świeżym
powietrzu.
18. Opiekę nad uczniami poza wychowawcami świetlicy mogą pełnić także inni nauczyciele szkoły.
19. Ograniczamy do minimum kontakt bezpośredni z nauczycielami i administracją szkoły – Rodziców
prosi się o korzystanie z dziennika, telefonów, komunikatorów, poczty elektronicznej.
20. Obowiązuje zakaz poruszania się dzieci do lat 16 bez osoby dorosłej w godz.8-16 w dniach nauki
szkolnej. Zasada ta nie obowiązuje, kiedy dziecko idzie do szkoły lub z niej wraca, a także w
weekendy i dni wolne od nauki szkolnej.
21. Przypominam o obowiązku zgłaszania kwarantanny/izolacji dziecka/pozytywnego wyniku testu
COVID. W przypadku zgłoszenia kwarantanny/izolacji/pozytywnego wyniku testu COVID dziecka
prosimy o niezwłoczną informację telefoniczną bądź mailową bezpośrednio do wychowawcy
lub do sekretariatu szkoły. W celu usprawnienia przepływu informacji dotyczących sytuacji
zagrażających bezpieczeństwu/zdrowiu/życiu dopuszcza się przekazywanie ww. informacji innymi
dostępnymi kanałami informacyjnymi.
Oddziały 4-8
1. Lekcje odbywają się zdalnie wg dotychczasowych zasad: zgodnie z planem zajęć
(ale z możliwymi „okienkami” dla uczniów ze względu na nieobecności lub inne zadania
nauczycieli); zawsze on-line; w czasie 45 minutowej lekcji uczniowie przez 30 minut pracują
przy monitorze, pozostały czas jest czasem aktywności uczniowskiej poza monitorem.
2. Na zajęciach on-line odnotowywana jest obecność uczniów, a w przypadku nieobecności
spowodowanej brakiem dostępu do platformy czy innych uzasadnionych przypadkach wpisywana jako „nieobecność z przyczyn szkolnych” (NS).
3. Nauczyciel sprawdza obecność na początku lekcji on-line. W uzasadnionych przypadkach,
nauczyciel może dokonać korekty obecności ucznia na lekcji.
4. Wszystkie zajęcia on-line odbywają się z wykorzystaniem platformy TEAMS.
5. Informacje o obecnościach uczniów na zajęciach, uzyskanych ocenach, postępach
i zachowaniu podczas zajęć będą zamieszczane w dzienniku elektronicznym, na
dotychczasowych zasadach.
6. Wszystkie zajęcia odbywają się zdalnie: nauczanie indywidualne, rewalidacja, zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze, dla obcokrajowców. W indywidualnych przypadkach nauczyciele
będą, za zgodą dyrekcji, uzgadniali z rodzicami inną organizację zajęć specjalistycznych oraz
lekcji zdalnych na terenie szkoły.
7. W szczególnych przypadkach, w uzgodnieniu z wychowawcą klasy bądź nauczycielem
przedmiotu, dopuszcza się możliwość przesyłania uczniom materiałów do samodzielnej pracy
(np. w przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach on-line), zalecane jest
jednak umieszczanie ich na platformie Teams.
8. Wychowawcy klas są zobowiązani do przypomnienia uczniom zasad bezpiecznego korzystania
z technologii informacyjno-komunikacyjnych.
9. Do komunikacji szkoły z rodzicami służy wyłącznie dziennik elektroniczny, platforma TEAMS
i strona internetowa szkoły. Wszelkie informacje zamieszczane w mediach
społecznościowych bądź na innych platformach nie są informacjami szkoły.

10. Wszelkie problemy, trudności i pytania proszę kierować do wychowawcy klasy lub jego
zastępcy. Wychowawcy każdorazowo informują rodziców za pośrednictwem dziennika
elektronicznego, kto zastępować ich będzie w czasie ewentualnej nieobecności.
11. Ograniczamy do minimum kontakt bezpośredni z nauczycielami i administracją szkoły –
Rodziców prosi się o korzystanie z dziennika, telefonów, komunikatorów, poczty
elektronicznej.
12. Wszystkie zajęcia odbywają się zdalnie: nauczanie indywidualne, rewalidacja, zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze, dla obcokrajowców. W indywidualnych przypadkach nauczyciele
będą, za zgodą dyrekcji uzgadniali z rodzicami inną organizację zajęć specjalistycznych.
13. Prosimy rodziców o informowanie wychowawców o konieczności poddania się kwarantannie
lub izolacji przez uczniów, o przestrzeganie zakazów i nakazów związanych reżimem
sanitarnym.
14. Obowiązuje zakaz poruszania się dzieci do lat 16 bez osoby dorosłej w godz.8-16 w dniach
nauki szkolnej. Zasada ta nie obowiązuje, kiedy dziecko idzie do szkoły lub z niej wraca,
a także w weekendy i dni wolne od nauki szkolnej.
15. Terminy konkursów przedmiotowych, które się jeszcze nie odbyły na etapie szkolnym, zostały
komunikatem Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty anulowane, co oznacza ich
odwołanie. Nowe terminy konkursów zostaną ogłoszone w terminie późniejszym.
16. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych możliwa jest organizacja konsultacji
indywidualnych lub w małych grupach (do 5 osób) dla uczniów klas ósmych.

Od nas wszystkich zależy, czy przerwiemy źródła zakażeń, zapewnimy maksimum możliwego
bezpieczeństwa sobie i innym. Dbajmy nie tylko o siebie, pamiętajmy o innych – starszych, bardziej
schorowanych, opiekujących się starszymi członkami rodziny. Dlatego stosujmy się do zaleceń –
dzieci po lekcjach powinny ograniczyć swoje kontakty, zachowywać dystans, nosić maseczki,
poddawać się dezynfekcji i dbać o higienę. Zdajemy sobie sprawę, że nic nie zastąpi stacjonarnej
formy nauczania, że ważne są kontakty osobiste zarówno z nauczycielami jak i rówieśnikami,
ale im bardziej teraz będziemy się stosować do zasad reżimu sanitarnego, tym szybciej pokonamy
zagrożenie.
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