Organizacja nauczania
w III Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie

od 17 maja 2021 r.
1. W dniach 17- 28 maja 2021 r uczniowie klas I i II uczestniczą w zajęciach w trybie
mieszanym (hybrydowym).
od 17 do 21 maja:
 zajęcia stacjonarne w szkole realizują klasy I oraz II as, II bs, II cs
 zajęcia w formie zdalnej odbywają klasy II po gimnazjum oraz II ds, II es, II fs, II gs.




od 24 do 28 maja:
zajęcia stacjonarne w szkole realizują klasy II po gimnazjum oraz II ds, II es, II fs, II gs
zajęcia w formie zdalnej odbywają klasy I oraz II as, II bs, II cs.

2. Od dnia 31 maja uczniowie wszystkich klas uczestniczą w zajęciach stacjonarnych
w szkole i odbywają zajęcia według planu lekcji obowiązującego od 10 maja 2021 r.
3. W zajęciach stacjonarnych może uczestniczyć uczeń bez objawów chorobowych
kompatybilnych z objawami Covid-19 oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji domowej.
4. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia należy natychmiast zgłosić ten fakt higienistce
szkolnej.
5. Wszystkich uczniów obowiązują:
aktualne zasady sanitarne, w szczególności:
 stosowanie w przestrzeniach wspólnych (korytarze, toalety) maseczek zakrywających
usta i nos(rekomendowane maseczki chirurgiczne),
 po wejściu do szkoły obowiązek dezynfekowania rąk,
 zachowanie dystansu,
 ograniczenie kontaktu z uczniami z innych klas,
oraz ogólne zasady higieny, w tym:




częste mycie rąk,
ochrona podczas kichania i kaszlu
unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

6. Uczniowie posiadają własne pomoce szkolne- przybory i podręczniki; nie można
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Należy ograniczyć przynoszenie ze
sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
7. Uczniowie do odwołania nie korzystają z szatni i szafek indywidualnych.
8. Oddział klasowy odbywa zajęcia zgodnie z planem lekcji w tej samej sali lekcyjnej
(wyjątkiem są lekcje z podziałem na grupy).
9. Uczniowie mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Nie należy
organizować wspólnych poczęstunków. Dyżurni dbają o ciągłe wietrzenie sal.
10. Uczniów realizujących nauczanie w formie zdalnej obowiązują dotychczasowe zasady.
11. Uczniowie na bieżąco zapoznają się z komunikatami dyrektora szkoły.

