Warunki i zasady prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych
oraz zajęć dydaktycznych w klasach I-III w Szkole Podstawowej nr 24 w Toruniu
od dnia 25 maja 2020 r. do 7 czerwca 2020 r.
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz.U. poz.872)
§1
Podjęcie decyzji przez rodziców uczniów klas 1-3
1. Wychowawcy klas 1-3 kontaktują
się telefonicznie z rodzicami każdego ucznia
i przeprowadzają rozmowy odnośnie potrzeb rodziców i uczniów. Na tej podstawie sporządza
się
zestawienie
dotyczące
zapotrzebowania
na
uczestnictwo
uczniów
w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych w szkole.
2. Rodzice podejmujący decyzję o powrocie dziecka do szkoły zostali zobowiązani
do wypełnienia stosownego oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia dziecka i rodziny oraz
zasad zachowania zgodnego z wytycznymi MZ, GIS i MEN.
3. W szkole obowiązują stosowne do sytuacji Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii
koronawirusa, z którymi zapoznają się i stosują rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły. Rodzice
i nauczyciele wdrażają uczniów do ich stosowania.
§2
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1. Utworzono 2 grupy uczniów na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze:
a. 9 uczniów klas pierwszych tworzy grupę „1ow”,
b. 6 uczniów klas drugich oraz 4 uczniów klas trzecich tworzy grupę „2ow”.
2. Każdą z grup opiekuje się na stałe dwóch nauczycieli świetlicy.
3. Każdego dnia są to ci sami nauczyciele w tych samych grupach. Swoje zadania realizują w
ramach obowiązującego przed dniem 12 marca 2020 roku tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć opiekuńczo-wychowawczych.
4. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze będą odbywały się według harmonogramu
w dwóch znacznie oddalonych od siebie salach dydaktycznych, przypisanych na stałe do każdej
z grup i spełniających wymogi reżimu sanitarnego. Grupa „1ow” przebywa w sali nr 11, a grupa
„2ow” w sali nr 5.
5. Każda z grup korzystać będzie z innego węzła sanitarnego, najbliższego danej sali.
6. Zajęcia na świeżym powietrzu zostały zaplanowane dla grup na dwóch różnych boiskach
szkolnych. Grupa „1ow” korzysta z boiska klas 5-8, a grupa „2ow” z boiska dla klas młodszych 14.

§3
Zajęcia dydaktyczne

1. Zajęcia dydaktyczne zostały zorganizowane dla uczniów o stałych godzinach
9.00- 12.00 każdego dnia w wymiarze trzech godzin lekcyjnych
2. Uczniowie zostali przydzieleni do trzech „klas”:
a. na poziomie klas pierwszych (9 uczniów) – klasa 1x,
b. na poziomie klas drugich (8 uczniów) – klasa 2x,
c. na poziomie klas trzecich (5 uczniów) – klasa 3x.
3. O godzinie 9:00 uczniowie klasy 3x przejdą do sali lekcyjnej nr 7.
4. Do klasy 2x dołączą dwie osoby i pozostają na zajęciach dydaktycznych w sali nr 5, zaś do klasy
3x – jedna. Klasa 1x ma zajęcia dydaktyczne w sali nr 11.
5. Przerwy między zajęciami dydaktycznymi wyznacza nauczyciel według potrzeb dzieci, jednak nie
rzadziej niż co 45 minut. W tym czasie wietrzone jest pomieszczenie. Klasa 1x spędza przerwy w
drugim holu lub na boisku klas starszych. Klasa 2x i klasa 3x w pierwszym holu lub na boisku klas
młodszych. Nauczyciel podczas przerwy pozostaje z dziećmi.
6. Zajęcia dydaktyczne
poprowadzą nauczyciele posiadający stosowne kwalifikacje
w ramach obowiązującego przed dniem 12 marca 2020 roku tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin:
a. na poziomie klas pierwszych nauczycielka świetlicy,
b. na poziomie klas drugich nauczycielka zatrudniona jako współorganizująca kształcenie,
c. na poziomie klas trzecich nauczyciel-terapeuta.
7. Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone według przygotowanego przez wychowawcę dla swojej
klasy toku i zakresu treści dla nauczania zdalnego. Uczniowie uczestniczący w zajęciach
dydaktycznych w szkole w systemie stacjonarnym będą realizowali ten sam materiał, co
uczniowie
w
trybie
on-line,
zgodny
z
podstawą
programową,
z wykorzystaniem podręczników, ćwiczeń oraz innych potrzebnych przyborów przyniesionych z
domu lub przechowywanych w szafce.
8. Zajęcia dydaktyczne z języka angielskiego będą realizowane w wymiarze jednej godziny w
tygodniu, w każdy poniedziałek, dla każdej grupy wiekowej, przez dwóch nauczycieli uczących
tego przedmiotu. Nauczyciele pracują w systemie rotacyjnym: jeden nauczyciel w jednym
tygodniu, drugi w kolejnym, nie przekraczając obowiązującego przed dniem 12 marca 2020 roku
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć opiekuńczo-wychowawczych.
9. Sale dydaktyczne zostały przygotowane według wytycznych GIS, MZ i MEN.

