
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22/2020/2021 dyrektora szkoły

ZASADY PRACY STACJONARNEJ I HYBRYDOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RECZU

1. Nauczanie  stacjonarne -  uczniowie  klas  I  –  III  realizują  w formie  stacjonarnej program

nauczania zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Przydział klasopracowni, wejść do szkoły

oraz przydział szatni przedstawia  się następująco:

Klasa Przydział

klasopracowni

Wejście do szkoły Szatnia

Klasa I A Sala nr 65 Czerwona szkoła od

strony szatni

Szatnia na parterze

Klasa I B Sala nr 60 Czerwona szkoła od

strony świetlicy

Szatnia w bawialni

Klasa II A Sala nr 61 Czerwona szkoła od

strony świetlicy

Szatnia w bawialni

Klasa II B Sala nr 64 Czerwona szkoła od

strony szatni

Szatnia na parterze

Klasa III A Sala nr 67 Czerwona szkoła od

strony szatni

Szatnia na parterze

Klasa III B Sala nr 55 Czerwona szkoła od

strony świetlicy

Szatnia w bawialni

Klasa III C Sala nr 68 Czerwona szkoła od

strony szatni

Szatnia na parterze

2. Nauczanie  hybrydowe -  uczniowie klas IV –  VIII  realizują w formie  hybrydowej program

nauczania  zgodnie  z  obowiązującym  planem  lekcji  i  wg  następujących  zasad  (z

uwzględnieniem załącznika nr 3 do niniejszego Zarządzenia):

a)  grupy klas - w celu realizacji nauczania hybrydowego, zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ

oraz GIS, poszczególne oddziały klas IV – VIII zostają podzielone na 2 grupy i realizują zajęcia

wg poniższych zasad:

Grupa 1 – klasy: IV A, V A, VI A, VI C, VII B, VIII A (łączna liczba uczniów 120)

Grupa 2 – klasy: IV B, V B, VI B, VII A, VII C, VIII B (łączna liczba uczniów 122)



Grupa klas Data Sposób/miejsce

nauczania

Uwagi

Grupa 1 17.05.2021 Szkoła

Grupa 2 17.05.2021 Dom

Grupa 1 18.05.2021 Dom

Grupa 2 18.05.2021 Szkoła

Grupa 1 19.05.2021 Szkoła

Grupa 2 19.05.2021 Dom

Grupa 1 20.05.2021 Dom

Grupa 2 20.05.2021 Szkoła

Grupa 1 21.05.2021 Szkoła

Grupa 2 21.05.2021 Dom

Grupa 1 24.05.2021 Dom

Grupa 2 24.05.2021 Szkoła

Grupa 1 25.05.2021 --------------- Egzamin ósmoklasisty

Grupa 2 25.05.2021 --------------- Egzamin ósmoklasisty

Grupa 1 26.05.2021 --------------- Egzamin ósmoklasisty

Grupa 2 26.05.2021 --------------- Egzamin ósmoklasisty

Grupa 1 27.05.2021 --------------- Egzamin ósmoklasisty

Grupa 2 27.05.2021 --------------- Egzamin ósmoklasisty

Grupa 1 28.05.2021 Szkoła

Grupa 2 28.05.2021 Dom

b) sposób/miejsce nauczania:

szkoła – zajęcia stacjonarne,

dom – zajęcia zdalne;

c)  zajęcia  dydaktyczne  realizowane  w  grupach -  zajęcia  dydaktyczne  realizowane  w

grupach, za które uczniowie otrzymują oceny roczne, tj. wychowanie fizyczne, informatyka,

język angielski,  język niemiecki,    etyka   nauczyciele realizują stacjonarnie z tymi uczniami,

których  klasy  w  danym  dniu  mają  zaplanowane  zajęcia  na  terenie  szkoły.  Pozostałym

uczniom,  którym  w  danym  dniu  zaplanowano  nauczanie  zdalne,  nauczyciel  jest

zobowiązany,  za  pośrednictwem e-dziennika,  przesłać  na  początku  lekcji  w  danym dniu

zakres materiału realizowany na zajęciach (np. zakres materiału z podręcznika, kartę pracy,

rodzaj zajęć, notatkę, słownictwo, itp.);



d)  zajęcia  dodatkowe  i  specjalistyczne  realizowane  w  grupach –  zajęcia  dodatkowe  i

specjalistyczne  realizowane  w  grupach,  tj.  zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze,    zajęcia  

rozwijające w klasach IV i V, zajęcia gimnastyki korekcyjnej,   zajęcia rozwijające kompetencje  

emocjonalno-społeczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia do dyspozycji dyrektora

(rozwijające  i  wyrównawcze  w klasach  I  –  II)  nauczyciele  realizują  stacjonarnie  z  tymi

uczniami,  których  klasy  w  danym  dniu  mają  zaplanowane  zajęcia  na  terenie  szkoły.

Pozostałym uczniom, którym w danym dniu zaplanowano nauczanie zdalne, nauczyciel jest

zobowiązany wpisać „zwolniony” w systemie e-dziennika;

e) informatyka – zajęcia stacjonarne z informatyki realizowane są w klasopracowniach 13,

26 i 30;

f) język obcy – zajęcia z języków obcych realizowane są w sposób następujący:

-  język  angielski  i  język  niemiecki  dla  grupy  podstawowej–  w  klasopracowni  na  stałe

przydzielonej do danej klasy (z możliwością wykorzystania pracowni językowej),

- język angielski i język niemiecki dla grup łączonych   i język obcy dodatkowy w klasach VII i  

VIII – w klasopracowni nr 1 (z możliwością wykorzystania pracowni językowej);

g) muzyka, zajęcia rozwijające w klasach VIII oraz zajęcia rozwijające muzyczne w klasach

IV i V – w studio muzycznym;

h) egzamin ósmoklasisty – w dniach 25 – 27 maja 2021 r. uczniowie klas VIII przystąpią do

egzaminu ósmoklasisty;

i) dni wolne od zajęć dydaktycznych – w dniach 25 - 27 maja 2021 r. uczniowie klas I – VII,

zgodnie z przyjętą organizacją roku szkolnego, nie mają zajęć dydaktycznych.

3. Podstawa prawna - podczas zdalnego nauczania obowiązują zapisy Statutu szkoły, Zasady

Wewnątrzszkolnego Oceniania oraz Regulamin Oceniania Zachowania.

4. Formy nauczania -  zajęcia  zdalne  w klasach  IV  -  VIII  są  realizowane za  pośrednictwem

platformy Microsoft Teams. W szczególnych przypadkach (np. problemów technicznych lub

losowych) nauczyciel ma prawo do realizacji zajęć z wykorzystaniem systemu e-dziennika,

przy czym przesłanie uczniom materiału do nauki w systemie e-dziennika również powinno

odbywać  zgodnie  z  planem lekcji.  W sytuacjach  szczególnych  przesłanie  materiałów do

nauki jest możliwe w innym terminie (np. inna godzina lub maksymalnie 1 dzień wcześniej),

ale po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.



5. Zajęcia  o  charakterze  praktycznym -  w  przypadku  zajęć  o  charakterze  praktycznym:

informatyka, technika, plastyka, muzyka,  zespół wokalny, wychowanie fizyczne, gimnastyka

korekcyjna -  możliwe  jest  stosowanie  systemu  e-dziennika  ze  wsparciem  platformy

Microsoft  Teams lub  innych  komunikatorów,  przy  czym  przynajmniej  co  druga  lekcja

powinna odbywać się na platformie Microsoft Teams.

6. Zajęcia  rozwijające  –  w  przypadku  zajęć  rozwijających  w  klasach  IV,  V  oraz  VIII:

laboratorium,  zajęcia  medyczno-ratownicze,  zajęcia  artystyczne,  zajęcia  muzyczne –

możliwe jest stosowanie systemu e-dziennika ze wsparciem platformy Microsoft Teams lub

innych komunikatorów,  przy czym co najmniej  co druga lekcja powinna odbywać się  na

platformie Microsoft Teams.

7. Inne formy komunikacji -  w przypadku problemów w realizacji  zajęć  on-line  nauczyciel

może wykorzystywać inne formy komunikacji z uczniem, z tym że muszą być one zgodne z

przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO).

8. Wsparcie techniczne - każdy nauczyciel oraz uczeń w celu technicznej pomocy w zakresie

prowadzenia  lekcji  on-line  może  wykorzystać  instruktaż  dotyczący  stosowania  platformy

Teams.

9. Obowiązek logowania się do systemu e-dziennika - uczniowie mają obowiązek codziennie

logować się w systemie e-dziennika w godzinach, w których wg obowiązującego planu lekcji

mają zajęcia z danego przedmiotu oraz wykonywać polecenia i zadania przekazywane przez

nauczycieli oraz aktywnie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych on-line.

10. Zajęcia pozalekcyjne -  dodatkowe zajęcia pozalekcyjne mogą być realizowane, zgodnie z

przyjętym  i  zaproponowanym  przez  nauczycieli  harmonogramem,  w  formie  on-line  lub

stacjonarnie.  Udział  w nich jest  dobrowolny.  Informacja o zajęciach pozalekcyjnych i  ich

harmonogram dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce Plany lekcji i dyżurów.



11. Zasady  sprawdzania  obecności –  frekwencja  sprawdzana  jest  na  bieżąco  –  obecność

uczniów na zajęciach prowadzonych w trybie zdalnym ewidencjonowana jest w następujący

sposób: 

a) uczeń, który zalogował się do systemu e-dziennika (oraz na platformie Microsoft Teams)

i potwierdził swoją obecność (słownie lub pisemnie) – obecny,

b) uczeń, który w terminie odesłał prace z danej lekcji, ale z powodów technicznych nie

mógł potwierdzić obecności – obecny,

c) uczeń, który nie zalogował się do systemu e-dziennika i nie odesłał w terminie danej

pracy lub zadania – nieobecny,

d) uczeń, który w czasie zajęć prowadzonych on-line (Microsoft Teams) nie odpowiada na

polecenia nauczyciela lub nie ma  z nim innego kontaktu – nieobecny.

12. Miejsce realizacji zajęć przez uczniów i nauczycieli - nauczyciele realizują nauczanie zdalne

na terenie szkoły (z wykorzystaniem sprzętu komputerowego szkoły lub sprzętu własnego),

zgodnie z przyjętym planem lekcji,  w klasopracowni, która została przydzielona do danej

klasy. Zajęcia stacjonarne prowadzone są w klasopracowni na stałe przypisanej do danej

klasy. Przydział klasopracowni dla poszczególnych klas:

Klasa Przydzielona

klasopracownia

Wejście do szkoły Szatnia

Klasa IV A Sala nr 36 Wejście główne Suterena

Klasa IV B Sala nr 37 Wejście główne Suterena

Klasa V A Sala nr 30a Wejście główne Suterena

Klasa V B Sala nr 41 Wejście główne Suterena

Klasa VI A Sala nr 42 Wejście główne Suterena

Klasa VI B Sala nr 22 Wejście główne Suterena

Klasa VI C Sala nr 18 Wejście główne Suterena

Klasa VII A Sala nr 27 Wejście główne Suterena

Klasa VII B Sala nr 19 Wejście główne Suterena

Klasa VII C Sala nr 2 Wejście główne Suterena

Klasa VIII A Sala nr 29 Wejście główne Suterena

Klasa VIII B Sala nr 28 Wejście główne Suterena



W sytuacji,  gdy nauczyciel  korzysta z własnego sprzętu może prowadzić zajęcia z innych

wolnych klasopracowni lub pokoju nauczycielskiego z zachowaniem odstępu ok. 1,5 m od

innego stanowiska.

Każdy  nauczyciel  może  w  razie  potrzeby  korzystać  z  pracowni  komputerowych  (z

zachowaniem  dystansu  społecznego).  Nauczyciele  prowadzący  zajęcia  w  salach

komputerowych (jeśli korzysta z niej więcej niż jedna osoba) zobowiązani  są do zachowania

dystansu co najmniej 1,5 m od drugiego stanowiska pracy.

Każdy nauczyciel może korzystać również z klasopracowni, które w danym momencie nie są

wykorzystywane.

13. Wyjścia na boisko szkolne – podczas przerw uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego

wg następującego zestawienia:

a) klasy I – III – boisko przy Czerwonej szkole (wyjście od strony Czerwonej szkoły),

b) klasy IV A, IV B, V A, V B, VI A – boisko SP (wyjście od strony stołówki w Małej szkole),

c) klasy VI B, VI C, VII A, VII B, VII C, VIII A, VIII B – boisko G (wyjście od strony sutereny)

14. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna:

a) nauczyciele pedagodzy pracują stacjonarnie zgodnie z planem lekcji,

b) nauczyciel logopeda pracuje stacjonarnie zgodnie z planem lekcji,

c) nauczyciel zajęć terapeutycznych pracuje stacjonarnie zgodnie z planem lekcji,

d) nauczyciel zajęć korekcyjno - kompensacyjnych pracuje stacjonarnie zgodnie z planem

lekcji,

e) nauczyciele gimnastyki korekcyjnej pracują stacjonarnie zgodnie z planem lekcji,

f) nauczyciele  zajęć  nauczania  indywidualnego  pracują  stacjonarnie  zgodnie  z  planem

lekcji,

g) nauczyciele zajęć rewalidacyjnych pracują stacjonarnie zgodnie z planem lekcji.

15. Świetlica - nauczyciele zajęć świetlicowych pracują stacjonarnie zgodnie z planem, z tym że

ich  zakres  obowiązków  i  plan  zajęć  określa  kierownik  świetlicy  w  porozumieniu  z

wicedyrektorem szkoły. Zakres pracy nauczycieli zajęć świetlicowych  uwzględnia potrzeby

szkoły w zakresie dydaktyki  i  wychowania oraz potrzeby rodziców w zakresie opieki nad

uczniami.



16. Biblioteka - nauczyciel bibliotekarz pracuje w trybie stacjonarnym zgodnie z planem. Zasady

wypożyczania książek określone są w Procedurach funkcjonowania szkoły w okresie stanu

epidemii (strona internetowa szkoły); zastosowanie mają również ogólne zasady sanitarne

obowiązujące  na  terenie  kraju.  Uczeń  może  wypożyczyć  daną  książkę  w  umówionym

terminie  po  wcześniejszym  zgłoszeniu  telefonicznym,  zgłoszeniu  za  pośrednictwem  e-

dziennika lub bezpośrednio w bibliotece. Nauczyciel bibliotekarz wykonuje również zadania

związane z przygotowaniem szkoły do wdrożenia systemu e-biblio.

17. Dyżury  nauczycieli –  dyżury  nauczycieli  na  terenie  obiektów  szkolnych  zostaną

opublikowane i przesłane nauczycielom w odrębnym komunikacie.

18. Czas  lekcji -  godzina  lekcyjna  zajęć  edukacyjnych prowadzonych  przez  nauczyciela  z

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość trwa co najmniej 35 minut, przy

czym po zakończeniu tych zajęć nauczyciel przez 10 minut pozostaje do dyspozycji uczniów

w  systemie  dziennika  elektronicznego.  Godzina  lekcyjna  rozpoczyna  się  zgodnie  z

obowiązującym planem lekcji. Zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym trwają 45 minut.,

rewalidacyjne – 60 minut.

19. Konsultacje,  zajęcia  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  -  szkoła  umożliwia  uczniom

udział  w zajęciach  konsultacyjnych  i  zajęciach  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej,  w

tym dla  uczniów powracających z  zagranicy  stacjonarnie  lub on-line.  Zajęcia,  o  których

mowa, odbywają się wg  harmonogramu zajęć konsultacyjnych opublikowany w systemie

dziennika elektronicznego oraz na stronie internetowej szkoły. Zasady zajęć konsultacyjnych

przedstawia poniższe zestawienie:

a)  w zajęciach konsultacyjnych może brać udział  każdy uczeń; w zajedziach dla uczniów

powracających z zagranicy uczniowie, którym takie zajęcia zostały zorganizowane,

b)  deklarację  udziału  w  zajęciach  konsultacyjnych  należy  obowiązkowo  zgłosić

nauczycielowi  co  najmniej  1  dzień  przed  ich  terminem  za  pośrednictwem  dziennika

elektronicznego lub podczas lekcji; takie zajęcia trwają 45 minut,

c)  przy  wejściu  do  szkoły  należy  potwierdzić  udział  w  zajęciach  (wpisując  się  do

odpowiedniego  zeszytu  wejść  i  wyjść),  zdezynfekować  ręce,  udać  się  bezpośrednio  do

wyznaczonej sali,

d) zajęcia konsultacyjne nie mają charakteru dodatkowej lekcji,

e) udział w zajęciach konsultacyjnych jest dobrowolny,



f) w czasie konsultacji należy bezwzględnie przestrzegać Procedur funkcjonowania szkoły w

okresie  stanu  epidemii,  a  w  szczególności  zasłaniać  usta  i  nos  (maseczka,  przyłbica),

zdezynfekować ręce, zachowywać dystans co najmniej 1,5 metra,

g) w czasie konsultacji należy mieć przy sobie własne podręczniki i przybory do pracy,

h) przed i po zajęciach oraz w drodze do szkoły i do domu  należy przestrzegać ogólnych

obostrzeń sanitarnych.


