Szanowni Państwo,
Jak wspominałam w poprzedniej wiadomości od dnia 26 kwietnia 2021 r. klasy 1-3 będą
funkcjonowały w trybie hybrydowym, co według rozporządzenia MEiN z dnia 22 kwietnia 2021 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 § 4 stanowi, iż
dyrektor szkoły jest zobowiązany do tego, aby ustalić harmonogram zajęć w taki sposób, aby:



nie więcej niż 50% uczniów realizowało zajęcia w szkole oraz
co najmniej 50% uczniów realizowało zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość (zdalnie)

Dodatkowo dyrektor szkoły ustala harmonogram prowadzenia zajęć zgodnie z podziałem, o którym
mowa powyżej biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie
tych zajęć przez każdego ucznia.
W związku z tym organizacja w tygodniu 26-29 kwietnia 2021 r., będzie wyglądała następująco:
26-27 kwietnia (poniedziałek, wtorek)
nauczanie stacjonarne- klasy 1a, 1b, 1c, 2a, 3a
nauczanie zdalne- klasy 2b, 2c, 3b, 3c
28-29 kwietnia (środa, czwartek)
nauczanie stacjonarne- klasy 2b, 2c, 3b, 3c
nauczanie zdalne- klasy 1a, 1b, 1c, 2a, 3a
30 kwietnia, 4-5 maja 2021 r.- zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zawartymi w planie pracy
szkoły na rok szkolny 2020/ 2021- są dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych
zarówno stacjonarnych jak i zdalnych.
Praca poszczególnych klas (nauczanie stacjonarne) odbywać się będzie w oparciu o dotychczasowy
plan lekcji obowiązujący od dnia 18 stycznia 2021 r. W przypadku nauczania zdalnego zgodnie
z planem, który został ustalony na dzień 29 marca 2021 r.
Uczestnikami zajęć stacjonarnych mogą być wyłącznie uczniowie zdrowi (bez objawów wskazujących
na infekcję górnych dróg oddechowych lub Covid-19) oraz tacy, których domownicy nie przebywają
w izolacji w warunkach domowych.
Na terenie placówki obowiązują znane Państwu zasady: maseczka, dystans społeczny i dezynfekcja
rąk, wejścia osób trzecich na teren placówki ograniczone są do minimum (tzw. przedsionka).
Zajęcia stacjonarnie odbywają się w salach przydzielonych od 18 stycznia 2021 r.; do szkoły należy
wchodzić ustalonymi wejściami obowiązującymi przed zawieszeniem.
W szkole prowadzona będzie również opieka świetlicowa (od 6:30 do 16:00) dla uczniów, którzy
w danym dniu uczą się stacjonarnie (opieka świetlicowa nie dotyczy uczniów odbywających

nauczanie zdalne za wyjątkiem tych, których rodzice zatrudnieni są w podmiocie leczniczym lub
świadczą usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii).
Stołówka szkolna oraz sklepik będą prowadzić swoją działalność na terenie placówki zgodnie
z zasadami reżimu sanitarnego.
To plan na kolejny tydzień, do 2 maja. Decyzje, jak będzie wyglądała nauka w szkołach w maju
poznamy po koniec kwietnia.
Z poważaniem,
Monika Kuśmierz
Dyrektor SP6 Kraśnik

