
Komunikat dyrektora SP Osówka 

W poniedziałek 18 stycznia2021 r. dzieci klas I-III wrócą po feriach do nauki 

stacjonarnej, w szkołach. Dzieci klas IV-VIII kontynuują naukę zdalną, zgodnie  z 

dotychczasowymi zasadami. Według ministerialnych wytycznych w nauczaniu 

stacjonarnym, jedna klasa ma przebywać stale w tej samej sali i będzie do niej 

przypisany stały nauczyciel (który w miarę możliwości nie prowadzi zajęć 

stacjonarnych w innych klasach). Dzieci klas I-II wchodzą do szkoły, wejściem od 

strony ,,placu zabaw”, dzieci kl. III wejściem głównym. Ograniczony jest czas 

pobytu i przemieszczania się osób postronnych w szkole. Dzieci z poszczególnych 

klas nie powinny się ze sobą kontaktować, a „sale” i węzły sanitarne w miarę 

możliwości powinny znajdować się na różnych kondygnacjach budynku szkoły. 

Obowiązywać ma ścisły reżim sanitarny: obowiązek zasłaniania nosa i ust w 

częściach wspólnych (w klasach uczniowie mogą przebywać bez maseczek), 

częste mycie rąk mydłem, niedotykanie oczu, nosa i ust, nie gromadzenie się na 

korytarzach, częste wietrzenie sal. Najlepiej,  by klasy korzystały z przerw, 

stołówki szkolnej i zajęć na boisku w różnych terminach. Zgodnie z najnowszymi 

wytycznymi, do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w 

izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Podobna zasada będzie dotyczyła 

też osób pracujących w szkole. Zajęcia świetlicowe odbywać się będą zgodnie z 

opracowanym harmonogramem i tygodniowym planem pracy, opracowanym 

przez opiekuna świetlicy, uwzględniającym plan odwozów i potrzeby środowiska 

lokalnego. Od 18.01.2021 r. obowiązuje dotychczasowy plan zajęć lekcyjnych w 

oddziałach 0-III. Zajęcia dla oddziałów przedszkolnych rozpoczynają się                                   

o godz. 7.30, zaś dla kl. I-III od godz. 8.00 z uwzględnieniem zajęć dodatkowych 

(metodą stacjonarną) tj. religii, j. angielskiego, logopedii i rewalidacji. Zajęcia 

indywidualne realizowane będą stacjonarnie - na dotychczasowych zasadach 

obowiązujących w grudniu 2020 r. Szczegółowe zasady pracy szkoły zawarte są w 

wytycznych MEN i GIS opublikowanych na stronie internetowej szkoły. 
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