
Aktualne informacje o działalności szkoły od środy 18 listopada 2020 r. 

Na podstawie decyzji Rządu RCz od środy 18. 11. 2020 nauka w klasach 1 – 2 

będzie odbywała się stacjonarnie. Tym, że nasza placówka jest szkołą 

małoklasową, otrzymuje wyjątek dla klasy trzeciej. Czyli do szkoły będą 

uczęszczać również trzeciacy. Dla reszty klas (4-5) obowiązuje nadal nauka na 

odległość. 

Nauczanie stacjonarne będzie odbywało się w dwu różnych klasach, które nie 

mogą się mieszać. Grupa I – klasa 1 oraz grupa II – klasa 2 i 3. Tak samo będzie 

działała świetlica szkolna. Opiekunką grupy I świetlicy będzie pani Alicja Trybuś 

a grupy II świetlicy pani Sandra Kozak. Rodzice nie będą wchodzili do szkoły, 

odbiór dziecka będzie odbywał się na tych samych warunkach, jak poprzednio 

(telefonicznie). Kontakt do pani Trybuś: 604 381 543, do pani Kozak: 

732 627 370. 

Uczniowie oraz pracownicy szkoły są zobowiązani do noszenia maseczek przez 

cały okres pobytu w szkole. Każde dziecko musi mieć dwie maseczki (do 

wymiany). 

Przyjście dzieci do szkoły musi też odbywać się na ustalonych warunkach. Dzieci 

nie wchodzą same do szkoły. Wychowawczyni klasy 1 odbiera uczniów przy 

głównym wejściu o godzinie 7:45 a wychowawczyni klas 2 i 3 o godzinie 7:40 

pod altankiem. O godzinie 7:50 szkoła zostanie zamknięta. Prosimy, żeby dzieci 

się nie spóźniały. Pierwszacy przebierają się w szatni a drugacy z trzeciakami w 

starej szatni. Codziennie wszystkie klasy mają 4 lekcje z małymi zmianami. W 

środę wychowawczynie klas podają konkretne informacje. 

Nauka on-line podlega również pewnej zmianie. 

Klasa 4: 9:00 – poniedziałek, środa, czwartek, piątek (z panią Alą) 

     12:00 – wtorek (z panią Ireną) 

Klasa 5: 8:00 – poniedziałek, wtorek, środa, piątek (z panią Alą) 

     12:00 – czwartek (z panią Ireną) 

 

Wywiadówki 

Rodzice będą informowani o wynikach nauczania dzieci w formie on-line lub 
telefonicznie w dniach: 23. 11., 24. 11. i 25. 11. 2020. Proszę rodziców o 



kontakt mailowy z wychowawcami poszczególnych klas, żeby umówić się na 
konkretny dzień i godzinę. 
 

Wybory do Rady Szkoły 

W związku z tym, że w obecnym stanie wyjątkowym nie ma możliwości 
wybrania przedstawiciela prawnego z szeregu rodziców na zwykłych zebraniach 
klasowych, a wyborów nie można przeprowadzić zgodnie z obowiązującym 
regulaminem wyborczym wydanym przez Organ Prowadzący, pierwotnie 
ustalony termin tych wyborów ulega przesunięciu. Wybory odbędą się w innym 
terminie. 

Ministerstwo Edukacji, swą nadzwyczajną decyzją z dnia 29 października 2020 
r., przedłuża kadencję członków rad szkolnych. Okres ten kończy się trzy 
miesiące po zakończeniu stanu wyjątkowego. 

Została również przedłużona możliwość przesyłania propozycji kandydatów do 
Rady Szkoły z grona rodziców. 
 

Pozdrowienia 

Katarzyna Şafak 

 


