
Zmiany organizacji pracy szkoły od 18 stycznia 2021r. 

Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie !

Do 31 stycznia 2021 r. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla klas IV-VIII. 
Uczniowie klas I-III przechodzą na naukę stacjonarną.

Od poniedziałku, 18 stycznia br. zawieszone zostają zajęcia zdalne dla uczniów klas I-III- witamy
Was w szkolnych murach. Tym samym, do 31 stycznia br. przedłużone jest zawieszenie zajęć
stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII. Oznacza to, że uczniowie klas VI-VII do 31 stycznia br.
będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

W  wyjątkowych,  indywidualnych  przypadkach,  po  uprzednim  przesłaniu  informacji  przez
rodziców do dyrektora szkoły zorganizowane będą zajęcia opiekuńcze dla uczniów ze starszych
klas z możliwością udziału ich w zdalnych lekcjach (dostęp do komputera, opieka nauczyciela) , 

1.  dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą
mogli  uczyć  się  zdalnie  w  domu,  zostanie  zorganizowane  nauczanie  stacjonarne  lub
zdalne w szkole,

2. będzie  funkcjonowała  świetlica  dla  uczniów,  których  rodzice  są  bezpośrednio
zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Uczniowie z klas I-III  będą musieli  przestrzegać zasad pracy określonych w procedurach. Do
najważniejszych zmian w procedurze należą:

1. Każdy uczeń wchodzący do szkoły będzie miał mierzoną temperaturę. W przypadku, gdy
będzie ona wynosiła 38  i/lub więcej℃ , uczeń nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach
na terenie szkoły. 

2. Obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni wspólnej szkoły, podczas pracy grupowej
i zajęć świetlicowych- nie będzie możliwości zachowania dystansu. Maseczki/przyłbice
zapewniają dzieciom rodzice.

3. Każda klasa będzie pracowała według ustalonego harmonogramu. 

Uprzedzam Państwa, że istnieje możliwość/groźba zastosowania przepisu prawa 
oświatowego związanego z możliwością całkowitego zawieszenia zajęć w szkole – §18, ust.2, 
pkt.2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1604). Co w praktyce oznacza, że Dyrektor Szkoły nie będzie w stanie zapewnić 
bezpieczeństwa powierzonych jego opiece dzieci, ze względu na brak gotowych do podjęcia 
pracy pracowników szkoły. Aby do tego nie doszło, wszyscy musimy przestrzegać zasad  
określonych w procedurze.
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