
Na konferencji prasowej Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia w dniu 28.04.2021 roku 
otrzymaliśmy informację o stopniowym powrocie uczniów do szkół od 4 maja br. W naszej szkole 
będzie się to odbywać w następujący sposób: 

1. od 4 maja br. wszyscy uczniowie klas 1 – 3 szkoły podstawowej wrócą do nauki w trybie 
stacjonarnym, 

2. w dniach 4 i 11 maja (2 wtorki) organizujemy konsultacje dla uczniów klas ósmych – w systemie 
stacjonarnym, jak było poprzednio, 

3. od 17 maja br. uczniowie klas 4 – 8 zaczną naukę w trybie hybrydowym ( przypominam, że w dniach 
25, 26 i 27 maja uczniowie klas ósmych składają egzaminy, a pozostali uczniowie nie mają zajęć – 
nie przychodzą do szkoły): 

a) klasy: 4, 6a, 7a, 8a  

➢ zajęcia stacjonarne w szkole w dniach 17, 19, 21, 28 maja, 

➢ zajęcia online z domów – 18, 20, 24 maja, 

b) klasy: 5, 6b, 7b, 8b  

➢ zajęcia stacjonarne w szkole w dniach 18, 20, 24 maja, 

➢ zajęcia online z domów – 17, 19, 21, 28 maja, 

4. od 29 maja br. wszyscy uczniowie będą się uczyć w trybie stacjonarnym, 

5. przydziały wejść do szkoły: 

• wejście nr 1 (przy szatni) dla klas 1 – 3,  

• wejście nr 2 (do łącznika) dla klas 4 – 6,  

• wejście nr 4 (przy bibliotece) dla klas 7 – 8. 

Nadal obowiązują zapisy zarządzenia nr 13/2020 Dyrektora ZKiW z dnia 27 października 2020 roku 
(dostępne na stronie internetowej szkoły) oraz aktualne zasady zaostrzonego reżimu sanitarnego. 
Bardzo proszę o zachowanie wszelkich zasad, które mają zapewnić bezpieczeństwo wszystkim 
pracownikom szkoły i ich najbliższym. 

W sprawie szczegółów proszę kontaktować się z wychowawcami klas.   

Proszę o zachowanie wszystkich zasad reżimu sanitarnego obowiązującego w okresie pandemii, 
śledzenie wiadomości wysyłanych za pomocą dziennika elektronicznego Librus, bieżących informacji  
w mediach oraz utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami. 

Wiesława Lisek-Fronczak 

 

 
 
 


