
Nauka w szkołach podstawowych  w Turku kontynuowana jest w formie nauki stacjonarnej, 

przy zachowaniu możliwych odleglości i unikaniu zbędnych kontaktów 
 

W mieście Turku nauka w szkołach podstawowych organizowana jest w formie nauki stacjonarnej w 

okresie od 14.- 30.5.2020 zgodnie z instrukcjami rządowymi. W okresie nauki wewnętrzne i 

zewnętrzne pomieszczenia szkół wykorzystywane zostaną wielofunkcyjnie. 

 

W szkołach podstawowych w trakcie dnia szkolego w sytuacjach przemieszczania się minimalizowane są 

kontakty pomiędzy rożnymi grupami i uczniami. Nauka organizowana jest tak, aby grupy uczniów 

przebywały w trakcie dnia szkolnego możliwie jak najwięcej w tym samym pomieszczeniu i  z tym samym 

nauczycielem.  

W gimnazjach uczniowie pozostają w tych samych grupach, a nauczyciele przemieszczają się między 

różnymi grupami, przestrzegając zasad możliwie minimalnego kontaktu. W przypadku przedmiotów do 

wyboru, szkoły w tym roku szkolnym mogą odbiegać od normalnego podziału na grupy, aby 

zminimalizować ryzyko związane z bezpieczeństwem i infekcją. 

Uczniowie zasadniczo powinni brać udział w nauce stacjonarnej 

Ustawa o edukacji podstawowej zobowiązuje ucznia do uczestnictwa w nauczaniu, jeśli ze specjalnego 

powodu nie ma on przyznanego tymczasowego zwolnienia. Wniosek o zwolnienie należy kierować do 

dyrektora szkoły, a szkoła rozważa udzielenie zezwolenia indywidualnie w każdym poszczególnym 

przypadku. Do szkoły nie można uczęszczać jeśli jest się chorym. Opiekunowie możliwie jak najszybciej 

zgłosić muszą spowodowaną chorobą nieobecność ucznia. Choroba ucznia, ucznia lub członka jego  

rodziny przynależność do grupy ryzyka jest akceptowaną podstawą nieobecności.Lekarz prowadzący 

dokonuje oceny przynależności ucznia lub członka jego rodziny do grupy ryzyka. 

Do końca bieżącego roku szkolnego, szkoła nie organizuje nauki na odległość dla uczniów pozostających 

w domu. 

 

Specjalna organizacja nauki 
 

Z przyczyn związanych ze stanem zdrowia ucznia organizator kształcenia może wydać  decyzję w sprawie 

specjalnej organizacji nauki dla niego, wówczas nauka może być  prowadzona na odległość.  Nauka na 

odległość może być wzięta pod uwagę na przykład dla uczniów przynależących do grupy ryzyka, 

chorujących na choroby przewlekłe lub szczególnie chronionych przed infekcjami. Decyzja w sprawie 

specjalnej organizacji nauki oparta jest na ocenie lekarza prowadzącego. 

 

Nauka stacjonarna może być częściowo zastąpiona e-learningiem w szkole, w celu 

uniknięcia przemieszczania się personelu 
 

Unika się  przemieszczania nauczycieli między różnymi jednostkami. Nauka odbywa się w formie 

stacjonarnej w pomieszczniach jednej szkoły. W razie potrzeby nauczyciel może rownież prowadzić lekcje 

zdalnie tak, że uczniowie przebywają w innym budynku szkolnym pod nadzorem trógiej osoby. Sytuacja 

taka może dotyczyć tak zwanych nauczycieli wędrujących. 

 

W razie potrzeby nauczyciel przedmiotu może w całości zaplanować naukę i udzielić w tej sprawie 

odpowiednich wskazówek drugiemu nauczycielowi. Drugi nauczyciel prowadzi lekcje w czasie zgodnym z 

ustalonym planem, unikając wówczas przemieszczania się nauczycieli między jednostkami. 

 

Posiłki szkolne 

 

Podczas podstawowej edukacji w Turku posiłki odbywają się przestrzegając możliwie dużych odległości 

biorąc pod uwagę poszczególne pomieszczenia szkolne i ilość uczniów. Szkoły planują i realizują posiłki 

samodzielnie w najlepiej możliwy sposób, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo. Posiłki szkolne mogą 

odbywać się na przykład na stołówce, w klasie lub w innym pomieszczeniu wewnętrznym lub na zewnątrz, 

przestrzegając oficjalnych instrukcji urzędowych. 

 



Przerwy międzylekcyjne 
 

Przerwy międzylekcyjne w trakcie dnia szkolnego można wyznaczać odbiegając od zwykłego rytmu przerw, 

w celu uniknięcia zbędnych  bliskich kontaktów. W trakcie przerw grupy uczniów przebywają na własnym 

boisku szkolnym, placu zabaw lub innym miejscu odpoczynku. W szkołach nauczyciele odpowiedzialni są 

za nadzór w czasie trwania przerw międzylekcyjnych. 

 

Transport szkolny 
 

W tym tygodniu przygotowywany jest plan transportu szkolnego Föli, który rozpocznie się 14.5. Ilość 

autobusów w ruchu będzie wystarczająca tak,  aby też wszystkich uczniów przemieszczających sie w 

miejsca tymczasowego użytkowania można było wziąć pod uwagę.  W chwili obecnej nie ma krajowych 

wyjątkowych przepisów dotyczących transportu szkolnego.  W praktyce bardzo trudne jest zorganizowanie 

w ramach dostępnej floty pojazdów i czasu oczekiwania bardzo znacznych zmian w transporcie szkolnym 

tak, żeby w pojeżdzie nie znajdowało się dużo osób. Opiekunowie mają możliwość sami przewozić ucznia i 

otrzymania ustanowionej na ten cel dotacji. Wiecej informacji na temat transportu Seija Aitala (…@turku.fi), 

nr tel. 040 7751731, oraz pod następującym linkiem: 

http://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/peruskoulut-ja-palvelut/koulumatkat-ja-kuljetukset 

 

Wizyty zapoznawcze w szkołach 

W szkołach podstawowych w okresie wiosennym odwołane są wizyty zapoznawcze, jeśli aktualne 

zalecenia dotyczące zgromadzeń pozostaną w mocy. Szkoły mogą organizować zapoznania w tygodniu 33 

przestrzegając wytycznych bezpieczeństwa. Wizyty zapoznawcze w gimnazjach odbyły sie już w styczniu. 

Usługi wsparcia pomocy dla uczniów 

W wyjątkowych okolicznościach ostatniego sesmestru wiosennego wzrosła potrzeba opieki nad uczniami i 

szkoły proszone są o wzięcie tego pod uwagę. Sytuacja w zakresie umiejętności uczniów, nauka i wsparcie 

w uczęszczaniu do szkoły i pomoc w szkole będa też wpływać na zorganizowanie nauki jesienią. 

Pozostały czas pracy w roku szkolnym 14.- 30.5.2020 

Szkoły przestrzegają normalnych godzin pracy i zgodnego z planem podziału godzin zgodnie z sytuacja. 

Dzieci w wieku szkolnym otrzymują naukę  zgodnie z planem edukacyjnym i jedynym dniem wyjątku jest 

piątek 29.5,  który może być dniem tematycznym. 

W szkołach podstawowych rok szkolny kończy się 30.5.2020. Dla uniknięcia ryzyka infekcji w szkołach nie 

będą organizowane uroczystości zakończenia roku szkolnego. 

 

Więcej informacji na temat uczęszczania do szkoły można uzyskać od: Dyrektora własnej szkoły 

 

 

Z poważaniem 

 

Tommi Tuominen 

dyrektor usług regionu, kształcenie podstawowe 

  

 

 

 

 

http://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/peruskoulut-ja-palvelut/koulumatkat-ja-kuljetukset


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


