
Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, 

Rozporządzenie MEiN określa terminy stopniowego powrotu do stacjonarnej pracy 

szkół i placówek. Na tej podstawie przekazuję najważniejsze informacje o organizacji 

pracy szkoły od 17 maja 2021 r.                                                                                         

 

W dniach 17 – 28 maja 2021 r. obowiązuje tzw. hybrydowy system nauki (50%/50%) 

w klasach 4-8, co oznacza następujący sposób organizacji zajęć w naszej szkole: 

Dni tygodnia Praca stacjonarna (klasy) Praca zdalna (klasy) 

17 maja 2021 r. (poniedziałek) 4, 8 6, 7 

18 maja 2021 r. (wtorek) 4, 8 6, 7 

19 maja 2021 r. (środa) 4, 6 7, 8 

20 maja 2021 r. (czwartek) 6, 8 4, 7 

21 maja 2021 r. (piątek) 7, 8 4, 6 

24 maja 2021 r. (poniedziałek) 7, 8 4, 6 

25 – 27 maja 2021 r. Dni wolne od zajęć edukacyjnych 

28 maja 2021 r. (piątek) 7 4, 6, 8 

 

Uczniowie klasy 8 wchodzą do budynku szkoły wejściem bocznym od sali 

gimnastycznej, następnie schodami, przy antresoli udają się na I piętro, do sali 

biologiczno-chemicznej. 

 

Oddział przedszkolny i klasy 1 – 3 kontynuują naukę w trybie stacjonarnym. 

Wszystkie zajęcia, zarówno prowadzone w formie stacjonarnej jak i zdalnej, odbywać 

się będą zgodnie z obowiązującym planem lekcji, a ewentualne zmiany będą 

zamieszczane w dzienniku elektronicznym. Obowiązujący plan jest dostępny na 

stronie szkoły w zakładce: „Plany lekcji”. 

 

W dniach 25, 26 i 27 maja 2021 r. odbędą się egzaminy ósmoklasistów.  

Dla pozostałych uczniów (z klas 1-7), funkcjonujących zarówno w trybie zdalnym, jak 

stacjonarnym, są to dni wolne od zajęć dydaktycznych.  

Uczniowie powinni przynieść na zajęcia materiały wymagane przez nauczyciela 

(tj. podręczniki, ćwiczenia, zeszyty) oraz własne przybory. 

Bardzo proszę Rodziców, by pomogli dzieciom w powrocie do poprzednich 

warunków pracy. W związku ze zmianą formy nauki, ważna jest kondycja fizyczna  

i psychiczna uczniów. Wskazany jest dłuższy odpoczynek nocny (sen), by nasza 

młodzież mogła na nowo dostosować się do pracy stacjonarnej.  



Uwrażliwiam również Rodziców, aby do szkoły przychodziły dzieci tylko i wyłącznie 

zdrowe, bez objawów chorobowych - szanujmy siebie i innych nawzajem. 

Przypominam o konieczności zachowania dystansu społecznego, dezynfekcji  

i częstym myciu rąk, używaniu maseczki w przestrzeniach wspólnych, zgodnie  

z aktualnym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów.                                                 

Zostają utrzymane dotychczasowe procedury zamieszczone na stronie szkoły pod 

linkiem:  

https://szkola.gorajec.pl/?page_id=8473 

Dowozy będą realizowane bez zmian, zgodnie z ustalonym harmonogramem.  

 

Pamiętajmy, że na terenie szkoły obowiązuje zmienne obuwie i podpisane worki 

imieniem i nazwiskiem ucznia. 

 

Możliwość skorzystania z obiadów w stołówce szkolnej mają uczniowie, którzy  

w danym dniu przebywają na terenie szkoły (nauka stacjonarna). Ze względów 

sanitarnych proszę uczniów o przestrzeganie zasad korzystania ze stołówki, który 

umieszczony jest na drzwiach wejściowych stołówki.                                                       

 

Obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania świetlicy. 

Rodziców proszę, aby z wychowawcami i nauczycielami kontaktowali się 

online, m.in. za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

Ostatnie 4 tygodnie roku szkolnego 2020/2021 to zajęcia stacjonarne dla wszystkich 

uczniów. 

Do dnia 2 czerwca poinformujemy uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach 

klasyfikacyjnych oraz ocenach zachowania na podstawie dotychczasowych osiągnięć. 

Uczniowie, którzy zechcą poprawiać swoje oceny, będą mieli taką możliwość po 

indywidualnym umówieniu się z nauczycielem przedmiotu. 

Szkoła pracuje zgodnie z rytmem określonym w Kalendarzu roku szkolnego: 

https://szkola.gorajec.pl/wp-content/uploads/2020/12/KALENDARZ-ROKU-SZKOLNEGO-

2020_-2021-ze-zmianami-od-07-grudnia-2020.pdf 

Życzę wszystkim uczniom, aby świadectwo, które odbierzecie w dniu 25 czerwca 

2021 r. było dla Was źródłem radości, satysfakcji i dumy. Życzę także dobrej pogody, 

abyście jak najwięcej czasu w czerwcu mogli wraz z kolegami i koleżankami z klasy 

oraz nauczycielami spędzać na świeżym powietrzu. 

Dyrektor, wychowawcy, pedagog szkolny, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni 

zadbają o to, abyście w szkole czuli się dobrze, odnaleźli w niej wspierające 

środowisko i chcieli tu przychodzić każdego dnia. W pierwszym tygodniu uczniowie, 

którzy przybędą do szkoły nie będą oceniani. 

Z poważaniem 

Alina Smarkala- 

dyrektor szkoły 
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