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Nr 3 /2020 z dnia 15 maja 2020r. 

 
Zasady organizacji zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III 

szkoły podstawowej w okresie od 25 maja do 07 czerwca 2020r. 
 

1. Dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, które zostały zgłoszone przez rodziców (rodzice 

dopełnili wszystkich formalności), a następnie zakwalifikowane do uczęszczania do szkoły 

prowadzi się zajęcia – dydaktyczne z zakresu podstawy programowej. 

2. Forma zajęć dydaktycznych prowadzonych w szkole jest uzależniona od warunków 

epidemicznych panujących na terenie gminy, w której szkoła się znajduje oraz od możliwości 

spełnienia wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra 

Edukacji Narodowej i może być zmieniona w trakcie trwania nauki. 

3. Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej w klasach I-III szkoły podstawowej 

prowadzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz inni nauczyciele 

prowadzący zajęcia w tych klasach. 

4. Uwzględniając stan epidemiczny na terenie gminy oraz warunki organizacyjne określa się 

wielkość grupy dzieci - przyjmując , że grupa nie może przekraczać 12 uczniów. 

5. Z poszczególnymi grupami pracują wyznaczeni i przypisani do nich nauczyciela edukacji 

wczesnoszkolnej oraz inni nauczyciela prowadzący zajęcia w tych klasach. 

6. Każda grupa dzieci przypisana jest do jednego pomieszczeni/sali, w której prowadzi się 

zajęcia. 

7. W przypadku tworzenia się kolejnych grup zajęciowych, zostanie ustalony harmonogram 

zajęć dla poszczególnych grup dzieci, który zostanie ogłoszony poprzez szkolna stronę www. 

8. W wyniku przeprowadzonej analizy realizacji podstawy programowej oraz liczby dzieci 

uczestniczących w zajęciach stacjonarnych w poszczególnych klasach ustala się następujące 

treści z podstawy programowej do realizacji w okresie 25 maja - 07 czerwca 2020r. 

9. Ponadto dyrektor z nauczycielami ustali, czy oraz w jakim zakresie potrzebna jest 

modyfikacja szkolnego zestawu programów nauczania i dostosuje sposób realizacji podstawy 

programowej odpowiednio dla uczniów przebywających w szkole, jak i pozostających                    

w domu. 

10. Biorąc pod uwagę liczbę uczniów uczęszczających na zajęcia zostanie ustalona liczba 

godzin dla poszczególnych zespołów w odniesieniu do poszczególnych zajęć edukacyjnych.  


