Ogłoszenie dyrektora szkoły z dnia 6 listopada 2020 w sprawie organizacji pracy szkoły
w związku z wprowadzeniem od 9 listopada nauczania w formie zdalnej w całej szkole.

1. Rekomenduje używanie kamerek przez nauczycieli i uczniów podczas lekcji on-line w kl.4-8. Na polecenie
nauczyciela uczniowie powinni włączyć kamerki, które pozwalają na lepszy nadzór nad samodzielną pracą
uczniów. W przypadku problemów technicznych lub innych uzasadnionych sytuacji uczeń może mieć
wyłączoną kamerkę, jednak obowiązkiem prowadzącego zajęcia jest wyjaśnienie tej sprawy z rodzicem
ucznia.
W klasach 1-3 ze względu na specyfikę zajęć sprawę używania kamerek pozostawia się do rozstrzygnięcia
wychowawcom po uprzednich konsultacjach z rodzicami.
2. Dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią Covid (służba zdrowia,
policja, wojsko), może zostać uruchomiona świetlica ( w godz.7.00- 16.00). Podczas zajęć świetlicowych
uczniowie pod opieką wychowawcy świetlicy mogą realizować materiał programowy przekazany przez
uczącego przedmiotu.
Warunkiem uruchomienia świetlicy jest zgłoszenie do wychowawcy potrzeby skorzystania z niej na dwa dni
robocze przed planowanym przyjściem dziecka do szkoły. Wychowawca niezwłocznie powiadamia o tym
fakcie p. wicedyrektor J. Cybę.
Zawiesza się funkcjonowanie stołówki szkolnej.
3. Dla uczniów klas ósmych mogą być zorganizowane w szkole konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych- j.
polski, matematyka, j.obcy.
Maksymalnie w konsultacjach może uczestniczyć 5 uczniów.
Konsultacje odbywają się raz w tygodniu, po wcześniejszym zgłoszeniu się uczniów lub wyznaczeniu przez
nauczyciela uczniów do konsultacji.
Konsultacje odbywają się w godz.14.30- 16.00, tak by nie kolidowały z planem lekcji nauczyciela lub
uczniów.
W dzień konsultacji nie odbywa się lekcja on- line z przedmiotu konsultacji, nauczyciel przekazuje pozostałym
uczniom materiał do samodzielnego opracowania.
O konieczności zorganizowania konsultacji nauczyciel powiadamia p. wicedyrektor S. Piechulek, z którą
ustala miejsce i czas zajęć.
4. Dla uczniów, którzy z uwagi na stopień niepełnosprawności lub brak możliwości kształcenia na odległość,
zajęcia mogą być zorganizowane w szkole ( np: zajęcia rewalidacyjne, zaj. SI).
W taki przypadku organizacja zajęć następuje po rozpatrzeniu pisemnego wniosku rodzica skierowanego do
dyrektora szkoły (wnioski przyjmuje p. Gajdzik za pośrednictwem Librusa lub przesłaniu na e-maila szkoły).
5. W klasach 4-8 zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym planem, w kl. 1-3 dopuszcza się modyfikacje planu
lekcji, o szczegółach poinformują wychowawcy danej klasy.
6. Dla rodziców uczniów ustala się konsultacje z uczącymi dwa razy w tygodniu:
- dyżur na Librusie- czwartek 16.30- 17.00
- dyżur on- line na platformie Teams- wtorek – 17.00-18.00., w tym przypadku rodzic zobowiązany jest co
najmniej na dzień przed umówić się z nauczycielem na rozmowę on- line.
Nauczyciel podaje rodzicowi link do spotkania na określoną godzinę.
- w pozostałych przypadkach nauczyciel jest zobowiązany do odpowiedzi na pytania zadane przez rodzica
lub ucznia na Librusie w terminie do 24 godzin odczytania wiadomości;
- w przypadku skarg i wniosków zachowuje się 14- dniowy termin odpowiedzi.

