
Uzgodnienia dotyczące zajęć naprzemiennych od 22 lutego 2021 r. 

Od poniedziałku, 22 lutego, rozpoczną się wreszcie lekcje naprzemienne, tak 

jak zaplanowaliśmy to już dwa tygodnie temu.  

Wreszcie znowu lekcje w szkole - przynajmniej co drugi dzień! 

Ważna zmiana w stosunku do poprzedniego planowania: Wszystkie dzieci są 

teraz zobowiązane do uczęszczania do klas zastępczych! Obecność w szkole 

jest znowu obowiązkowa! 

Informacje organizacyjne dotyczące startu w dniu 22 lutego: 

- Rodzice zostali poinformowani przez wychowawców klas o podziale ich 

dziecka na podgrupy. Dzięki temu wiadomo również, w które dni dzieci mają 

dni obecności w szkole lub dni nauki w domu. W razie wątpliwości proszę 

zapytać wychowawcę klasy! 

- Czas trwania lekcji: Klasy 1 i 2 mają zajęcia w godzinach 8:00-12:00, w tym w 

piątki. Klasy 3 i 4 będą miały zajęcia od 8:00 do 13:00. 

- Dotychczasowe wejścia do klas pozostaną bez zmian. Wymagania 

dotyczące masek i zasady odstępów będą obowiązywać w całym budynku 

jak dotychczas. 

- Wszystkie przedmioty będą wykładane w klasie. Zajęcia wychowania 

fizycznego będą zaplanowane jako czas na ruch w dziennym planie zajęć, 

ponieważ sale gimnastyczne nie są dostępne do użytku. 

- Większość lekcji, a w wielu klasach całe lekcje, są prowadzone i 

organizowane przez liderów klas. 

- W razie potrzeby nauczyciele przedmiotów uzupełniają czas nauczania. 

- Zasoby kadrowe są całkowicie wyczerpane tym planem. Nauczanie 

zastępcze nie jest możliwe, więc w przypadku choroby nauczyciela zajęcia 

muszą być odwołane. 

- Dla tych dzieci, które nie mogą być pod opieką w domu w "dniu nauki", 

nadal będą tworzone grupy opieki doraźnej. W tych grupach awaryjnych nie 

ma lekcji, a jedynie - w miarę możliwości - nadzór podczas ćwiczeń. 

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja do opieki doraźnej. 

- Na razie całodzienna szkoła będzie nadal oferowana tylko jako awaryjny 

GTS bez obiadu. Ponieważ personel GTS jest przydzielony do opieki doraźnej w 

godzinach porannych, brakuje tu zasobów kadrowych do rozszerzenia oferty. 

Starannie pracujemy nad stopniowym przystosowaniem się do normalności. 



- Ze względu na obowiązkową obecność na lekcjach naprzemiennych, 

możliwe są również testy klasowe i sprawdziany osiągnięć, ponieważ żadne 

dziecko nie jest w gorszej sytuacji, które nadal uczęszczałoby na lekcje na 

odległość. 

- W związku z coraz częstszym występowaniem nowych mutacji wirusów 

należy zachować szczególną ostrożność: Dlatego też obowiązek noszenia 

nakrycia ust i nosa dotyczy również nauczycieli i uczniów podczas zajęć. W 

tym przypadku nauczycielom zaleca się maski medyczne i maski FFP2/KN95, 

ale uczniowie mogą nadal używać masek zwykłych, ponieważ maski FFP2 nie 

są medycznie zalecane dla dzieci poniżej 14 roku życia. 

- Przy ścisłym przestrzeganiu pozostałych przepisów higienicznych, a w 

szczególności wymogu zachowania odległości - pozostaje pedagogicznym 

obowiązkiem nauczyciela (np. przy prowadzeniu nowych lekcji z zakresu 

kształcenia słuchu i mowy, przy wprowadzaniu nowych liter, przy dyktowaniu 

lub w innych szczególnych sytuacjach dydaktycznych) czasowe 

powstrzymanie się od noszenia maski. Ponadto należy robić wystarczającą 

liczbę przerw na maskę (np. w kontekście cichych faz pracy w klasie lub 

również podczas faz ruchu i sportu z dystansem na świeżym powietrzu). 


