Zarządzenie Nr 14/2021/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r.
w sprawie organizacji pracy
w Szkole Podstawowej nr 24 im. Bohaterów Września 1939 w Toruniu
od 31 stycznia 2022 r. do dnia 25 lutego 2022 r.

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty,
na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie
czasowego
z

ograniczenia

zapobieganiem,

funkcjonowania

przeciwdziałaniem

i

jednostek
zwalczaniem

systemu

oświaty

COVID-19

w

związku

(Dz.U.2022.186),

wprowadzam następującą organizację zajęć szkolnych w terminie 31 stycznia – 25 lutego
2022 r.:
1) 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 w przestrzeniach wspólnych,
dezynfekcja rąk i przestrzeganie zasad higieny. Uczeń z objawami infekcji, podwyższoną
temperaturą musi zostać niezwłocznie odebrany przez rodzica ze szkoły. Zapewnienie
wystarczającej ilości i jakości ochrony nosa i ust dla uczniów jest obowiązkiem
rodziców/opiekunów prawnych.
2) Oddziały 1-4
1. Wszystkie zajęcia dla uczniów klas 1-4 odbywają się stacjonarnie.
2. Klasy przychodzą do szkoły od dnia 31 stycznia do dnia 25 lutego br. na lekcje
zgodnie z planem.
3. Zajęcia z etyki będą odbywać się w formie stacjonarnej dla klas 1-3 oraz w formie
zdalnej dla klas 4-8. Uczniowie klas czwartych dołączą do spotkania on-line
ze szkoły, z sali komputerowej na parterze.
4. Uczniowie klas czwartych będą spędzać przerwy w izolacji, w następujących
miejscach: 4a – hol naprzeciwko sali 13a, 4b hol przy sali 19, 4c hol naprzeciwko sali
28, 4d hol naprzeciwko sali 17, 4e hol przy sali 25. Uczniowie klas czwartych
wszystkie przerwy spędzają w szkole, we wskazanym holu. Wychowawcy klas 1-3
decydują o czasie i miejscu odbywania przerw, tak jak do tej pory.

5. Obiady będą wydawane dla klas 1-3 oraz uprawnionych uczniów klas czwartych.
Dopuszcza się w okresie 7.02.-26.02.2022 r., za zgodą dyrektora, możliwość
wykupienia obiadów przez rodziców uczniów klas czwartych. Chęć skorzystania
z obiadów należy zgłosić do środy 2.02.2022 r., do wychowawcy klasy. W zależności
od liczby chętnych, uwzględniając przepisy, do dnia 4 lutego br. rodzice zostaną
poinformowani o decyzji dyrektora.
6. Wszystkie lekcje wychowania fizycznego w klasach 1-4 zaleca się prowadzić jak
najczęściej 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 i wykorzystywania obiektów
sportowych celem zapewnienia maksymalnej izolacji grup od siebie.
7. Nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania procedury wietrzenia sal i holi
(minimum 1 raz na godzinę) oraz zakręcania grzejników na czas wietrzenia.
8. Nauczyciele uczący w klasach 4-8, w przypadku ograniczeń wynikających ze swojego
planu lekcji, będą musieli niektóre zajęcia zdalne dla oddziałów 5-8 odbywać
ze szkoły z sali, w której miałby lekcje dany oddział.
9. Nauczyciele, którzy danego dnia mają lekcje tylko z klasami 5-8, mogą je również
prowadzić ze szkoły.
3) Oddziały 5-8
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. Zajęcia z obcokrajowcami odbywają się zdalnie.
3. Zajęcia rewalidacyjne, po uzgodnieniu z rodzicami, odbywają się zdalnie
lub stacjonarnie.
4. Uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą realizować zajęcia zdalne
ze szkoły. Rodzice uczniów proszeni są o skontaktowanie się z wychowawcą
i poinformowanie o takiej potrzebie.
5. Dyrektor, na wniosek rodzica i w zależności od możliwości organizacyjnych, może
umożliwić uczniom realizowanie zajęć zdalnych na terenie szkoły.
6. Uczniowie klas ósmych będą mogli skorzystać z indywidualnych lub grupowych
konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów,
z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty: języka polskiego,

matematyki, języka obcego (j. angielski, j. niemiecki).

O terminach konsultacji

rodzice zostaną poinformowani przez wychowawców, a uczniowie przez nauczycieli
tych przedmiotów.
4) Nauczyciele pełnią dyżury wg nowego harmonogramu.
5) Pedagodzy, nauczyciele współorganizujący kształcenie, bibliotekarze pracują stacjonarnie
w terminach uzgodnionych z dyrekcją.
6) Świetlica zapewnia opiekę zapisanym wcześniej uczniom klas 1-4. Ze względów
organizacyjnych i trudności w zapewnieniu pełnej izolacji uczniów z różnych klas apeluje
się do rodziców o ograniczenie czasu przebywania uczniów w świetlicy.
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