
Procedury powrotu klas 1-3 do szkoły od 26 kwietnia 2021 r.
w Publicznej szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
w Jaworsku
na podstawie:
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19

1. Nauczanie klas 1-3 prowadzi się w szkole w systemie hybrydowym.
2. Nauczanie hybrydowe oznacza naukę zdalną i stacjonarną naprzemiennie dla co najmniej połowy
uczniów w szkole.
3. Nauczyciele klas 1-3 pracują ze szkoły. Stacjonarnie świadczą pracę również :
a/nauczyciel bibliotekarz,
b/wychowawca świetlicy,
c/pedagog,
d/nauczyciel prowadzący zajęcia indywidualne wynikające z opinii PPP w Brzesku ,
e/nauczyciel oddziału zerowego.
Ogólne zasady nauki hybrydowej w PSP w Jaworsku dla klas 1-3:
1.Zgodnie z planem zajęć w PSP w Jaworsku ustala się następujący harmonogram nauki 
hybrydowej:
a/ klasa I uczy się stacjonarnie, czyli w szkole w poniedziałek, środę i piątek – pozostałe dni 
tygodnia zdalnie;
b/klasa II-III w szkole zajęcia ma we wtorek i czwartek - pozostałe dni tygodnia zdalnie.
2. W kolejnym tygodniu następuje zmiana.
3. W szkole nie może przebywać więcej, niż 50 % dzieci z klas 1-3.
4. W przypadku oddziału pracującego zdalnie nauczyciel pamięta o:
a/równomiernym obciążeniu dzieci zajęciami online;
-b/czasie jaki może spędzić uczeń przed urządzeniami ekranowymi zgodnie z wytycznymi 
dotyczącymi ograniczeń zdrowotnych.
5. Praca odbywa się zgodnie z obowiązującym planem lekcji w każdej z klas.
Pozostałe ustalenia:
1. Zajęcia świetlicowe będą organizowane z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego - grupy będą 
jednorodne ( tylko uczniowie jednej klasy).
2. Do noszenia maseczki jest zobowiązany każdy nauczyciel, zwłaszcza gdy podchodzi do ucznia, 
aby pomóc mu w pracy. Nadal obowiązują wszystkie wcześniej wypracowane zasady opisane w 
procedurze bezpiecznego pobytu ucznia w szkole (m.in. dotyczące wietrzenia sal, poruszania się w 
przestrzeniach wspólnych w maseczkach, z zachowaniem dystansu społecznego, dezynfekcja 
według wcześniej opisanych zasad i z wcześniej określoną częstotliwością wykonywana przez 
pracowników obsługi).
3. Nauczyciel bibliotekarz opracowuje nowy harmonogram wypożyczania książek dla 
poszczególnych oddziałów.
4. Od poniedziałku zapisani uczniowie będą mogli korzystać z obiadów.


