Uwaga Rodzice, Uczniowie

Działając na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1) 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzam co następuje:
Od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 2 maja 2021 r.
Nauka w klasach I – III odbywa się w systemie hybrydowym, czyli zajęcia
są realizowane w taki sposób, że:
1)

nie więcej niż 50% uczniów realizuje te zajęcia w szkole podstawowej oraz

2)

co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3, lub w inny
sposób, o którym mowa w ust. 4
Ustalam harmonogram prowadzenia zajęć zgodnie z podziałem, o którym

mowa w ust. 4a, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i
naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia zarówno w sposób
określony w ust. 4a pkt 1, jak i w sposób określony w ust. 4a pkt 2.”.
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Zajęcia dodatkowe odbywają się w formie zdalnej.
Informuję, że w dniach 26 – 30 kwietnia 2021r. na wniosek rodziców złożony do
wychowawcy za pośrednictwem e-dziennika istnieje możliwość zorganizowania opieki
w szkole dla dzieci (zajęcia świetlicowe), które w danym dniu realizują zajęcia na
terenie szkoły zgodnie z § 3 ust. 4a pkt 1 lub § 4 ust. 3a pkt 1.”.

W dniach przebywania uczniów w szkole można wykupić obiady. Deklarację
korzystania z obiadów należy złożyć w dniu poprzedzającym korzystanie z obiadów
u intendentki (82 57 21 138).
Klasy „0” pracują na dotychczasowych zasadach.
Uczniowie klas ósmych odbywają w dniach 0d 26 do 29 kwietnia 2021 roku
konsultacje zgodnie z przesłanym harmonogramem.
Proszę o zachowanie wytycznych sanitarnych podczas pobytu w szkole.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2021 r.

Janusz Korneluk – dyrektor szkoły

