Zasady organizacji zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkoły
podstawowej w okresie od 25 maja do 7 czerwca 2020 r.”
1. Dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, które zostały zgłoszone przez
rodziców (rodzice dopełnili wszystkich formalności), a następnie
zakwalifikowane do uczęszczania do szkoły, istnieje możliwość
prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu podstawy programowej.
2. Forma zajęć dydaktycznych prowadzonych w szkole jest uzależniona od
warunków epidemicznych panujących na terenie gminy, w której szkoła
się znajduje oraz od możliwości spełnienia wytycznych Ministra Zdrowia,
Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej i
może być zmieniona w trakcie trwania nauki.
3. Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej w klasach I-III
szkoły podstawowej prowadzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz
inni nauczyciele prowadzący zajęcia w tych klasach.
4. Uwzględniając stan epidemiczny na terenie gminy oraz warunki
organizacyjne, określa się wielkość grupy dzieci - przyjmując, że grupa
nie może przekraczać 12 uczniów.
5. Z poszczególnymi grupami pracują wyznaczeni i przypisani do nich
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz inni nauczyciele prowadzący
zajęcia w tych klasach.
6. Każda grupa dzieci przypisana jest do jednego pomieszczenia, w którym
prowadzi się zajęcia.
7. Dzieci wraz z nauczycielami będą pracować zgodnie z planem zajęć
dydaktycznych ustalonym przez dyrektora szkoły.
8. Ponadto dyrektor z nauczycielami ustali, czy oraz w jakim zakresie
potrzebna jest modyfikacja szkolnego zestawu programów nauczania i
dostosuje sposób realizacji podstawy programowej odpowiednio dla
uczniów przebywających w szkole, jak i pozostających w domu.
9. Zajęcia w formule stacjonarnej mogą być prowadzone równolegle z
zajęciami on-line.
10. Zakres treści nauczania realizowany na zajęciach w szkole i w formule
on-line pozwala na spójną realizację podstawy programowej dla obu grup
uczniów poprzez określenie treści nauczania, które realizowane są
zarówno na zajęciach szkolnych a następnie w formule zdalnego
nauczania.
11. Dobór treści szczegółowych jest obowiązkiem nauczycieli – należy
dokonać go w taki sposób, aby obie grupy uczniów miały możliwość
przyswojenia takiej samej ilości materiału programowego.
12. Nauczyciel w ramach swojego pensum może prowadzić zajęcia
stacjonarne oraz przygotowywać i przekazywać materiały do kształcenia
na odległość.

13.
Nauczycielowi, któremu dyrektor na nowo określił organizację zadań,
przysługują godziny ponadwymiarowe, jeśli jego tygodniowy wymiar zajęć
dydaktycznych zostanie przekroczony.
14. Przyjmuje się zasadę, że w pierwszej kolejności realizujemy zadania
szkoły w oparciu o dotychczasowe przydziały zadań, w przypadku
niemożności zapewnienia właściwego funkcjonowania szkoły dyrektor na
nowo może określić zakres zadań nauczyciela i w takim przypadku
wprowadza zmiany do organizacji pracy szkoły.
15. Wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniami zobowiązani są do
ścisłego przestrzegania wytycznych bezpieczeństwa epidemicznego, które
szczegółowo opisane są w „Procedurach bezpieczeństwa epidemicznego
obowiązujących na terenie Szkoły Podstawowej w Somoninie ”
16. Wszystkie aktywności, działania, czynności nauczyciela na powyższych
zajęciach muszą być podporządkowane zachowaniu maksymalnego
bezpieczeństwa epidemicznego.

Somonino; dn. 20 maja 2020 r.
…………………………………………………………
(podpis dyrektora)

