
Organizacja zajęć w Szkole od 18 maja 2020 r. 
 

 

Od 18 maja 2020 r. do 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć 

rewalidacyjnych w uzgodnieniu z organem prowadzącym i za zgodą rodziców uczniów 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia te mogą być 

realizowane w bezpośrednim kontakcie ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia. 

 

Rodzice uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

zainteresowani organizacją ww. zajęć na terenie Szkoły proszeni są o przesłanie informacji  

z prośbą o ich zorganizowanie na terenie Szkoły. Należy to zrobić, wysyłając wiadomość do 

Dyrektor Szkoły poprzez dziennik elektroniczny. 

 

 

Organizacja zajęć w Szkole od 25 maja 2020 r. 
 

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–

wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej, jednak w okresie 

od 25 maja do 7 czerwca 2020 r. rodzice mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci do 

klas I-III realizujących kształcenie ogólne.  

Rodzice uczniów zainteresowani organizacją ww. zajęć na terenie Szkoły proszeni są 

o przesłanie informacji do 18 maja 2020 r. o zgłoszeniu dziecka na zajęcia w Szkole od 25 

maja 2020 r. Należy to zrobić, wysyłając wiadomość do Dyrektor Szkoły poprzez dziennik 

elektroniczny. 

 

Od 25 maja do 7 czerwca 2020 r. uczniom klasy VIII będą zapewnione konsultacje  

z Nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych 

egzaminem ósmoklasisty oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej. 

 
Organizacja zajęć w Szkole od 1 czerwca 2020 r. 
 

Od 1 do 7 czerwca 2020 r. uczniom szkoły podstawowej zapewnia się konsultacje  

z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki 

szkolnej. 

 

 Wszystkie zajęcia będą się odbywać na wniosek zainteresowanych – po uzgodnieniu  

z organem prowadzącym Dyrektor Szkoły ustali szczegóły. 

 

Podstawa prawna: 

 
1. ROZPORZĄDZENI MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 ze zm.) 

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.) 



 

Obecne prace 
 

Obecnie w Szkole: 

- trwa opracowywanie procedur organizacji zajęć i konsultacji na terenie Szkoły  

z uwzględnieniem przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  

z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, 

Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty  

i wychowania.  

- trwa zakup środków dezynfekujących i ochrony osobistej  oraz przygotowanie 

pomieszczeń szkolnych do organizacji zajęć i konsultacji. 

 

 

Procedury organizacji zajęć i konsultacji na terenie Szkoły z uwzględnieniem przepisów 

dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

oraz wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora 

Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zostaną 

przedstawione przed 22 maja 2020 r. do stosowania od 25 maja 2020 r. 

 

 

Na chwilę obecną nie ma jeszcze decyzji, czy uczniowie będą się uczyli na odległość czy 

wrócą do nauki stacjonarnej w szkołach po 7 czerwca. Nie ma jeszcze także decyzji,  

w jaki sposób będzie wyglądała nauka w od 8 do 26 czerwca br. Dalsze uruchomienie 

szkół i placówek oświatowych będzie uzależnione od sytuacji epidemicznej i wytycznych 

Ministra Zdrowia oraz GIS. 


