KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 6
im. JANA PAWŁA II w KRAŚNIKU Z DNIA 19 MARCA 2021 ROKU
1. W okresie od dnia 22 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 roku wszyscy uczniowie klas
I – VIII realizują obowiązek szkolny w formie nauki zdalnej.
2. Zajęcia w trybie zdalnym będą realizowane zgodnie z przyjętym tygodniowym rozkładem
zajęć obowiązującym na dzień 19 marca 2021 roku z wykorzystaniem technik kształcenia na
odległość.
3. W tym okresie, dla dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych
lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, jest zorganizowana
opieka świetlicowa oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem przyjęcia ucznia do
świetlicy jest wniosek rodziców złożony do dyrektora szkoły.
4. W dalszym ciągu jest organizowane nauczanie zdalne na terenie szkoły dla uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dotyczy to uczniów klas I – VIII.
6. Pedagog, psycholog i inni specjaliści szkolni realizują swoje zadania zarówno
w trybie stacjonarnym jak i zdalnym zgodnie z tygodniowym planem zajęć tzn. że zajęcia
stacjonarne mają jedynie uczniowie, którzy naukę zdalną realizują w budynku szkolnym.
7. Zajęcia, o których mowa powyżej organizowane są zgodnie z obowiązującym w szkole
rygorem higieny i bezpieczeństwa w czasie pandemii.
8. Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, tj. korekcyjno-kompensacyjne,
dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne oraz zajęcia w ramach zindywidualizowanej
ścieżki kształcenia odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość po
uzgodnieniu z rodzicem/ opiekunem prawnym.
9. Kółka zainteresowań w klasach I-III na czas nauki zdalnej zostają zawieszone.
10. Biblioteka szkolna pracuje codziennie zgodnie z rozkładem godzin. Rodzic/ uczeń może
zamówić książkę poprzez dziennik wysyłając wiadomość do p. Żuber lub p. Leksowskiej.
Następnego dnia zamówiona książka będzie do odbioru w budynku szkoły (przy wejściu
głównym).
11. Udział ucznia w nauczaniu zdalnym jest realizacją obowiązku szkolnego. Platforma
Teams służy tylko i wyłącznie do prowadzenia zajęć lekcyjnych i do komunikowania się
nauczyciela z uczniami. Obowiązuje zakaz nagrywania lekcji.
12. Szczegółowe zasady organizacji nauczania zdalnego w klasach I-III, obowiązki
nauczycieli, wychowawców, uczniów i rodziców opisane są w aneksie nr 1 do w/w zasad.
13. Wszelkie sprawy związane z realizacją nauki, rekrutacji należy załatwiać telefonicznie lub
drogą e-mailową.
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