ORGANIZACJA PRACY ZDALNEJ I STACJONARNEJ
w Szkole Podstawowej nr 132 im. Sándora Petőfiego w Warszawie

Szanowni Państwo,
od 17 maja do 21 maja
nauka w szkole dla klas IV-VII będzie odbywała się w formie hybrydowej, co oznacza, że
wszyscy uczniowie danej klasy w określonym dniu będą uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych
stacjonarnie w szkole, następnie, innego dnia, będąc w domu, będą uczestniczyć w zajęciach
online.
od 24 maja do 28 maja
nie będzie zajęć dydaktycznych (ani w formie zdalnej, ani w formie stacjonarnej) ze względu
na przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty (dni dyrektorskie, zaplanowane już
w sierpniu).
od 31 maja do 25 czerwca
wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywać się będą stacjonarnie dla wszystkich uczniów
(jedynie 4 czerwca – dzień po dniu świątecznym to dzień wolny od zajęć dydaktycznych).
Sposób prowadzenia zajęć dydaktycznych:
1. Zajęcia dydaktyczne
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2. Zajęcia dydaktyczne, niezależnie od formy ich prowadzenia, odbywają się zgodnie
z planem lekcji.
3. Aby zminimalizować ryzyko zakażenia COVID 19 i umożliwić uczniom klas ósmych
podejście do egzaminów ósmoklasisty w pierwszym terminie, podjęliśmy trudną
decyzję o pozostawieniu tych uczniów w nauczaniu zdalnym do dnia egzaminu.
4. Zajęcia opiekuńcze (świetlica) będą odbywały się w formie stacjonarnej dla uczniów,
którzy mają zorganizowaną naukę na terenie szkoły w określonym wyżej terminie.
5. Zajęcia ze specjalistami oraz zajęcia pozalekcyjne będą odbywały się w dotychczas
ustalonych terminach. Dla uczniów uczących się w danym dniu stacjonarnie –
w szkole, dla uczniów uczących się zdalnie – za pomocą MS Teams.

6. Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim
sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa.
7. Na okres nauki zdalnej uczniowie mają obowiązek zabrać do domu wszystkie
podręczniki i ćwiczenia niezbędne do realizacji podstawy programowej.
8. W dniach 31.05 - 04.06 szkoła weźmie udział w akcji „Tydzień Ulgi” organizowanej
przez Uniwersytet Jagielloński. Akcja polega na podarowaniu uczniom i uczennicom
tygodnia bez sprawdzianów, odpytywania i zadań domowych. Ten tydzień ma być
nastawiony na ponowne zintegrowanie klas, przywrócenie relacji koleżeńskich.
Proponowane oceny końcoworoczne będą znane uczniom do 17 maja 2021. Podczas
tego tygodnia uczniowie będą mieli możliwość poprawienia ocen, jednak ewentualna
poprawa odbywać się z inicjatywy ucznia. Ma to na celu eliminować stres, napięcia
związane z przedłużającą się izolacją i powrotem do szkoły.
9. Rodzice uczniów korzystających z wyżywienia na terenie szkoły podczas nauki
stacjonarnej powinni opłacić posiłki u ajenta do dnia 17.05.2021.
10. Uczniowie, którzy mają wypożyczony sprzęt komputerowy ze szkoły zobowiązani są do
zwrotu laptopów wraz z zasilaczami w dniu 24 maja w godz. 12.00- 16.00.
11. Zwrot podręczników i kluczy do szafek odbywać się będzie od 14 czerwca. Szczegółowe
informacje na temat organizacji zwrotu podane zostaną uczniom przez wychowawców.
12. Wejście do szkoły dla uczniów klas IV – VIII odbywać się będzie głównym wejściem
A. Szatnie są uruchomione dla uczniów. Przed wakacjami proszę o zabranie wszystkich
ubrań i obuwia z boksów.
13. Przypominam, że źródełko z wodą pitną jest nieczynne, proszę o zapewnienie dziecku
wody na czas pobytu w szkole.
Szanowni Państwo,
bardzo proszę o regularne odczytywanie wiadomości w Librusie, obserwowanie komunikatów
zamieszczanych na naszej stronie: https://sp132.waw.pl/. Sytuacja jest dynamiczna i dokonane
przez nas ustalenia mogą ulegać zmianie.
Dołożymy wszelkich starań, aby nauczanie zdalne było jak najbardziej wspierające.
W przypadku jakichkolwiek trudności, wątpliwości zapraszam do kontaktu z wychowawcami,
nauczycielami przedmiotów, specjalistami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Z wyrazami szacunku,
Katarzyna Górecka

