ORGANIZACJA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH W DNIACH 17 – 28.05.2021r.
W SZKOLE PODSTAWOWEJ w OSTASZEWIE
(w systemie hybrydowym)

Harmonogram pracy w dniach 17 – 21.05.2021 r.
a) Oddział przedszkolny, klasy I – III pracują w trybie stacjonarnym zgodnie z planem zajęć
lekcyjnych w II semestrze roku szkolnego 2020/2021,
b) Harmonogram zajęć lekcyjnych klas IV – VII w trybie stacjonarnym zgodnie z planem zajęć
lekcyjnych w II semestrze roku szkolnego 2020/2021, (w szkole zajęcia stacjonarne mają tylko
klasy, które zamieszczone są w poszczególne dni w tabeli, pozostałe klasy zajęcia kontynuują
zdalnie w domu):
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c) Klasa VIII w tym okresie ma tylko zajęcia zdalne w domu,
d) W tym okresie wszyscy nauczyciele pracują na terenie szkoły,
e) Uczniowie, po powrocie do szkody w tych dniach, jeśli chcą mogą skorzystać z indywidualnych
konsultacji, po uprzednim umówieniu się z nauczycielem (np. poprawić oceny),
f)

Dowozy i odwozy odbywają się w harmonogramie zgodnie z systemem pracy stacjonarnej
(zamieszczone są na stronie szkoły),

g) Uczniowie, którzy będą realizować zajęcia w systemie stacjonarnym w szkole mają wszystkie
swoje zajęcia w tej samej sali, a przerwy odbywać się będą wymiennie:
•

Klasa VII – sala humanistyczna,

•

Klasa VI – sala matematyczna

•

Klasa V – sala matematyczna

•

Klasa IV – sala humanistyczna,

h) Uczniowie ze względu na sytuację epidemiologiczną muszą mieć na terenie szkoły maseczki
zakrywające nos i usta w pomieszczeniach wspólnych (korytarz, stołówka, biblioteka i inne).
Maseczki w klasach ściągamy dopiero na polecenie nauczyciela (podczas zajęć, gdy uczeń jest
w swojej ławce może mieć ściągniętą maseczkę),

Harmonogram pracy w dniach 24 – 28.05.2021 r.
a)

W tych dniach zajęcia stacjonarne w szkole ma tylko klasa VIII, oddział przedszkolny, klasy I III, pozostałe klasy VII, VI, V, IV mają zajęcia zdalne w domu,

b)

W dniach 25, 26, 27.05.2021 r. nie ma zajęć dydaktycznych w naszej szkole ze względu na
odbywający się egzamin ósmoklasisty.

