
       Zbliżamy się do końca roku szkolnego, który przyszło nam realizować w zmienionym trybie 
nauczania. Obowiązują nas w dalszym ciągu przepisy  prawa regulowane przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, jak i regulacje wewnątrzszkolne . W związku z powyższym przypominam obowiązujący 
w naszej szkole kalendarz : 

● Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora z dnia 30 września 2019 roku w sprawie ustalenia 
dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych ,  dni 8,9,10 i 12 czerwca  
2020 roku są dniami wolnymi od lekcji, co oznacza, że nie będą odbywały się zajęcia lekcyjne 
i nauczyciele nie będą łączyć się online z uczniami , ani przesyłać zadań. Nauczyciele 
pozostają w tym czasie  do dyspozycji uczniów na przeprowadzenie konsultacji i 
indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów, przede wszystkim  klasy ósmej. 

● Poniedziałek 15 czerwca i piątek 19 czerwca to dni regularnej edukacji zdalnej . 
● W dniach 16,17,18 czerwca 2020 roku odbywać się będą w szkole egzaminy ósmoklasistów i 

te dni zgodnie z wyżej przytoczonym Zarządzeniem Dyrektora , na podstawie Rozporządzenia 
MEN są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-VII.  

● Od 19 do 25 czerwca odbywać  się będą wszystkie zajęcia edukacyjne zdalnie zgodnie z 
planem lekcji. 

Organizacja zakończenia roku szkolnego 2019/2020 będzie podana w terminie późniejszym.          
Mając na uwadze w dalszym ciągu poważne zagrożenie epidemiologiczne w naszym regionie ,             
organizacja pozostanie z pewnością uwarunkowana bezpieczeństwem dzieci i zgodą rodziców ,           
uwzględniając wszystkie procedury bezpieczeństwa ( Oświadczenie o niepozostawaniu w         
kwarantannie i innym środku zabezpieczającym związanym z COVID-19 ). 

 

Zwrot podręczników i książek z biblioteki  

Prosimy spakować je do reklamówek , podpisać  imieniem i nazwiskiem ucznia oraz  odpowiedniej 
klasy. 

● podczas odbioru świadectw lub 
● pozostawiając   pracownikowi szkoły przed wejściem do budynku  w  godzinach od 8:00 do 

15:00  , 

W tym czasie można też odbierać rzeczy ( obuwie) pozostawione w szafkach  . 
Wejście do szkoły w maseczce, rękawiczkach lub dezynfekcja rąk przed wejściem do szkoły. 

PROSIMY , ABY ODBYWAŁO SIĘ TO POJEDYNCZO BEZ GROMADZENIA SIĘ DZIECI!!! 

 

 


