
Zasady realizowania zajęć stacjonarnych  

w Zespole Szkól Sióstr Salezjanek w Krakowie. 

 
Podstawa prawna: 
§ 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 

493, 530, 564, 657, 781 i 871). 

  
 

Informacje główne: 

1. Realizacja podstawy programowej odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

2. Od 25 maja 2020 r. szkoła prowadzić będzie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów 

klas I – III szkoły podstawowej. 

3. Od 25 maja 2020 r. szkoła prowadzić będzie konsultacje dla uczniów klas VIII szkoły 

podstawowej i abiturientów liceum. 

4. Od 1 czerwca 2020 r. szkoła prowadzić będzie konsultacje dla uczniów wszystkich klas. 

5. Od 25 maja 2020 r. w szkole obowiązują Procedury zapewnienia bezpieczeństwa. 

Ich przestrzeganie jest warunkiem udziału w zajęciach organizowanych w szkole. 

 

 

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA ZAJĘĆ 

DYDAKTYCZNYCH DLA UCZNIÓW KLAS I – III 

 

Szczegółowy sposób sprawowania opieki na uczniami przebywającymi w szkole: 

1. Uczniowie, których rodzice złożyli deklarację uczestnictwa w zajęciach stacjonarnych na 

terenie szkoły oraz właściwe oświadczenie (Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2)  przydzieleni są 

do stałych grup liczących nie więcej niż 11 uczniów.  

2. Grupy są międzyoddziałowe. 

3. Opiekę nad każdą grupą sprawuje wychowawca – nauczyciel świetlicy. 

4. W ramach zajęć opiekuńczo – wychowawczych uczniowie uczestniczą w zajęciach 

zdalnego nauczania prowadzonych przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej - realizują 

zdalne nauczanie jednego wskazanego oddziału. 



5. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze szkoła organizuje w godzinach 7.30 – 16.30. 

6. Szczegółowy plan dnia – dla poszczególnych grup - opracowują wychowawcy świetlicy na 

podstawie planów zdalnego nauczania realizowanego przez nauczycieli prowadzących 

w klasach I – III. 

7. Elementy zajęć dydaktycznych dotyczą udziału uczniów w lekcjach online i realizowania 

zadań zlecanych w ramach zajęć offline – przygotowywanych przez nauczycieli. 

8. Opiekunowie grup elementy zajęć dydaktycznych realizują od godz. 8.00. 

9. W czasie pobytu w szkole uczniowie mają możliwość spożywania obiadu. 

10. Zasady dotyczące bezpieczeństwa, przyprowadzania i odbioru dzieci opisane zostały w 

Wewnętrznych Procedury Zapewnienia Bezpieczeństwa. 

 

KONSULTACJE W SZKOLE 

 

1. Dyrektor szkoły informuje rodziców o harmonogramie i formie prowadzenia konsultacji 

z poszczególnych przedmiotów / przez poszczególnych nauczycieli. 

2. Rodzic zgłasza poprzez dziennik elektroniczny nauczycielowi przedmiotu potrzebę 

konsultacji. 

3. Konsultacje realizowane są w formie zdalnej – forma preferowana i stacjonarnej. 

4. Jeśli konsultacje mają formę stacjonarną, nauczyciel powiadamia dyrektora o ustalonej 

dacie i godzinie konsultacji, podając liczbę uczniów oraz przewidywany czas trwania. 

5. Nauczyciel powiadamia ucznia o terminie i miejscu (nr sali) konsultacji. Informację tę 

umieszcza na tablicy ogłoszeń przy głównym wejściu do szkoły. 

6. Termin konsultacji nie może kolidować ze zdalnym nauczaniem. 

7. Uczeń przychodząc do szkoły na pierwsze konsultacje, zobowiązany jest przynieść 

wypełnione i podpisane przez rodziców/ prawnych opiekunów Oświadczenie - Załącznik 

nr 2. Brak Oświadczenia uniemożliwia udział ucznia w konsultacjach. 

8. Jedna grupa konsultacyjna może liczyć maksymalnie 10 osób.  

9. Grupy konsultacyjne mogą być międzyoddziałowe i międzyklasowe. 

10. Konsultacje prowadzi nauczyciel danego przedmiotu (nie musi to być nauczyciel uczący 

ucznia). 

11. Zasady dotyczące bezpieczeństwa opisane zostały w Wewnętrznych Procedury 

Zapewnienia Bezpieczeństwa. 

 

 

 



 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH 

 

1. Rodzic zgłasza poprzez dziennik elektroniczny nauczycielowi specjaliście oraz dyrektorowi 

potrzebę realizacji zajęć rewalidacyjnych na terenie szkoły. 

2. Nauczyciel specjalista powiadamia dyrektora szkoły o proponowanym terminie i godzinie 

przeprowadzenia zajęć. 

3. Rodzic wypełnia, podpisuje i dostarcza do szkoły Załącznik nr 1a i Załącznik nr 2. 

4. Dyrektor, mając na uwadze harmonogram pracy szkoły, dokonuje potwierdzenia 

wskazanego przez nauczyciela terminu lub  proponuje inny. 

5. Nauczyciel prowadzący zajęcia informację o terminie i miejscu  zajęć umieszcza na tablicy 

ogłoszeń przy głównym wejściu do szkoły i przekazuje pracownikowi szkoły  (portierowi). 

6. Zajęcia prowadzą nauczyciele specjaliści. 

7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa opisane zostały w Wewnętrznych Procedury 

Zapewnienia Bezpieczeństwa. 

 


