KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
w sprawie organizacji pracy szkoły w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 zostało przedłużone zawieszenie zajęć stacjonarnych dla klas IV-VIII do dnia
29 listopada 2020 r. a od dnia 9 listopada 2020 r. uczniowie klas I-III przechodzą na naukę
zdalną.
Na podstawie wyżej przywołanego rozporządzenia wprowadza się w naszej szkole następujące regulacje:
KLASY I-III
Obowiązuje plan lekcji zgodny z nauczaniem stacjonarnym, z zastrzeżeniem, że lekcje
rozpoczynające się w dotychczasowym wariancie o godzinie 7.45 rozpoczynać się będą
o godzinie 8.00. W nauczaniu na odległość wykorzystywana jest platforma Microsoft
Teams. W sprawach związanych z problemami techniczno-informatycznymi rodzice proszeni są o kontakt poprzez e-dziennik z wicedyrektorem szkoły Panią Marzeną StefaniakHolz lub nauczycielem informatyki Panem Tomaszem Kędziorem.
OPIEKA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
(Klasy I-III)
Od poniedziałku, 9 listopada br. zapewniamy opiekę świetlicową dla uczniów, których
rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. Godziny pracy
świetlicy zostaną dostosowane do potrzeb rodziców z uwzględnieniem możliwości
szkoły i jej ramowego czasu funkcjonowania (6.30-16.00).
KLASY IV-VIII
Organizacja zdalnej nauki realizowana jest zgodnie z obowiązującym planem lekcyjnym.
Nauczyciele i wychowawcy klas IV-VIII pracują w trybie online. Każdy nauczyciel, ma
obowiązek w swojej pracy na odległość, wykorzystywać platformę Microsoft Teams.
Uczniowie mają obowiązek do systematycznego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych.
KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH
(dotyczy przedmiotów objętych egzaminem zewnętrznym)
W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwia się uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach z zakresu przedmiotów objętych egzaminem
ósmoklasisty. Spotkania te będą odbywały się po uzgodnieniu ich terminu z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Koordynację nad tym zadaniem sprawuje wicedyrektor szkoły Pani Marzena Stefaniak-Holz.

KONKURSY, OLIMPIADY, TURNIEJE
W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych będzie możliwe przeprowadzenie olimpiad,
turniejów i konkursów na terenie szkoły. Udział w tych przedsięwzięciach ma wymierne
znaczenie. Uzyskanie tytułu laureata, czy finalisty nadaje uczniom istotne uprawnienia
podczas egzaminu ósmoklasisty (tytuł laureata), jak i w procesie naboru do szkół średnich.
BIBLIOTEKA SZKOLNA
Biblioteka szkolna funkcjonować będzie bez zmian, zgodnie z planem pracy. Nauczyciele zajmą się opracowaniem technicznym księgozbioru, wypożyczaniem książek, działaniami na rzecz rozwoju czytelnictwa, w tym organizacją konkursów tematycznych.
POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
Opieka psychologiczno-pedagogiczna będzie przebiegała w trybie mieszanym tj. stacjonarnym i online. Wsparcie zdalne realizowane będzie przez specjalistów w kontakcie
indywidualnym z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.
SEKRETARIAT i KSIEGOWOŚĆ
Sekretariat i księgowość będą dostępne dla interesantów w godzinach od 7.30 do 15.30.
KOORDYNACJA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ
Wychowawcy klas sprawują funkcje koordynatorów w sprawach dotyczących funkcjonowania zdalnego nauczania i udzielanego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
uczniom.
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