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Organizacja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim  

od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 14 maja 2021 r. / COVID-19/. 

  

1.    Organizacja pracy oddziałów przedszkolnych – dzieci. 

  

1) Dzieci z oddziałów przedszkolnych kontynuują zajęcia dydaktyczno - wychowawczo  - opiekuńcze 

w trybie stacjonarnym.    

  

2. Organizacja pracy Szkoły – uczniowie. 

  

1) Od dnia 4 maja 2021 r. uczniowie klas I-III realizują naukę w wariancie stacjonarnym.  

2) Od dnia 4 maja 2021 r. świetlica w Szkole Podstawowej nr 4  im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu 

Gdańskim prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą bez ograniczeń wynikających z okresu 

pandemii, z wyjątkiem przestrzegania zasad reżimu sanitarnego.   

3) Od dnia 4 maja 2021 r. uczniowie klas IV-VIII kontynuują naukę na odległość – zdalnie.  

4) Od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. w przypadku uczniów klas IV–VIII Szkoły, którzy 

z uwagi na: 

a) rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość, w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek: 

 zorganizować dla tych uczniów zajęcia w szkole lub 

 umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość na terenie szkoły; 

b) brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły może umożliwić tym 

uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na 

terenie szkoły. 

5) Rodzice uczniów, o których mowa w pkt 4, składają wniosek o umożliwienie nauki zdalnej 

w Szkole, do sekretariatu Szkoły osobiście lub drogą mailową na adres sekretariat@sp4gda.pl. 

Dyrektor Szkoły rozpatruje go niezwłocznie jednak nie później niż do dwóch dni roboczych. 

W powyższym czasie Szkoła informuje rodzica, a następnie organizuje odpowiednią realizację 

zajęć ucznia.  

6) W Szkole organizowane są konsultacje dla uczniów klas ósmych zgodnie z regulaminem 

konsultacji umieszczonym na stronie Szkoły w zakładce: O SZKOLE -> SZKOŁA -> DOKUMNETY.  

7) Regulamin kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego 

w Pruszczu Gdańskim obowiązuje wszystkich  uczniów  Szkoły.  Regulamin  znajduje  się  na  

stronie  Szkoły   w zakładce: O SZKOLE -> SZKOŁA -> DOKUMNETY.  

8) Wszystkie osoby przebywające na terenie Szkoły zobowiązane są do przestrzegania zasad 

szczególnego reżimu sanitarnego określonych w wytycznych GIS, MZ i MEiN. 

9) Wszyscy uczniowie Szkoły realizują naukę zgodnie z obowiązującym planem lekcji. 

 

 


