Szanowni Państwo, Kochani Uczniowie.
Zgodnie z wcześniejszymi informacjami dzień 7 stycznia 2022r.- jest dniem wolnym od zajęć
dydaktycznych, więc organizowane są zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, które ze względu na sytuację
pandemiczną, zostaną zorganizowane w sposób zdalny. W naszej szkole uczniowie klas I-VII będą mieli
możliwość kontynuowania realizacji projektu edukacyjnego „ Polaków droga do wolności”. W tym dniu
zostaną w ciekawy sposób omówione wydarzenia związane ze Zwycięskim Powstaniem Wielkopolskim,
w obrębie których nauczyciele i wychowawcy przygotowali zajęcia.
Uczniów klas ósmych zapraszamy do szkoły na zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty.
Wychowawcy przekażą Wam harmonogram tych zajęć z poszczególnych przedmiotów
egzaminacyjnych. Liczymy na współpracę ze strony rodziców, którzy zachęcą swoje pociechy do
skorzystania z tej oferty, tym bardziej, że odbędą się one w szkole- a nie ma pewności czy nauka
zdalna zakończy się w dniu 9 stycznia 2022r.
Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem ministerialnym od 20 grudnia 2021r. do 09 stycznia
2022r. zajęcia w szkołach podstawowych są ograniczone.
W tym czasie oddziały przedszkolne pracują bez zmian. Również w czasie ferii szkolnych dzieci z tych
oddziałów ( jako jednostek nieferyjnych) pracują w trybie ciągłym.
Uczniowie klas I-III, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, mają możliwość korzystania z
opieki świetlicowej – na wniosek rodzica, który należy złożyć lub przesłać elektronicznie do sekretariatu
szkoły za pośrednictwem dziennika LIBRUS, z odpowiednim wyprzedzeniem. Dzieci objęte tą opieką
mają zapewnioną realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie
szkoły.
Uczniowie klas IV-VII realizują naukę w sposób zdalny za pośrednictwem Office TEAMS. W przypadku
uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć w miejscu
zamieszkania, (na wniosek rodzica, który należy złożyć lub przesłać elektronicznie do sekretariatu
szkoły za pośrednictwem dziennika LIBRUS, z odpowiednim wyprzedzeniem) mają zapewnioną
realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze będą prowadzone stacjonarnie, niezależnie od ograniczenia ich
funkcjonowania.
Na terenie szkoły można również organizować konsultacje indywidualne lub grupowe dla uczniów
przygotowujących
się
do
egzaminu
ósmoklasisty. Korzystanie
z
konsultacji
jest
dobrowolne. Organizowaniem tych zajęć zajmują się nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych w
konsultacji z dyrekcją i uczniami.
Z życzeniami Szczęśliwego i Zdrowego Nowego Roku 2022,
Dyrekcja i Pracownicy Szkoły.

