
Drodzy Rodzice! 

Informujemy, że od dnia 25.05.2020 r. planowane jest  wznowienie zajęć dla uczniów klas 1-

3.  

Zajęcia odbywać się będą w godzinach od 8.15 do 13.00 dla klas 1-3 na terenie szkoły w 

budynku przy ul. Szkolnej 1 (dla klasy 3 również). Planowane są zajęcia dydaktyczne z 

nauczycielami prowadzącymi daną klasę (wychowawcami klas) oraz w godzinach pracy 

opiekuńczo-wychowawczej do każdej klasy będzie przypisany nauczyciel sprawujący 

opiekę/prowadzący zajęcia. W ramach pracy opiekuńczo-wychowawczej uczniowie będą 

mieli zajęcia z języka angielskiego, religii, zajęć informatycznych w formie zdalnej, tzn. 

nauczyciel  danego przedmiotu będzie prowadził zajęcia zdalnie bezpośrednio łącząc się z 

dziećmi przebywającymi w klasie, natomiast opiekę sprawować będą nauczyciele przypisani 

do danej klasy.  

Zajęcia prowadzić będą nauczyciele w klasach do 12 osób za zgodą organu prowadzącego do 

14.  W każdym oddziale pracować będą 2 nauczycielki na zmianę. Dzieci przebywać będą w 

wyznaczonej dla danej grupy sali z zachowaniem przerw, zajęć na sali gimnastycznej lub na 

boisku szkolnym. Plan zajęć zostanie zamieszczony w dzienniku elektronicznym Librus. 

Będą wyznaczone godziny przyprowadzania dzieci i odbierania ze szkoły. Dzieci klas 1-3 

wchodzą do szkoły pojedynczo od strony jeziora przy wejściu do Hali Arena Przywidz.  

Głównym narzędziem realizacji podstawy programowej dla dzieci pozostających w domu 

nadal  pozostanie, tak jak dotychczas przyjęta forma komunikacji w nauce zdalnej.  

Do danej klasy może być przyjętych maksymalnie 14 uczniów (12 + 2 za zgodą organu )  z 

uwagi na ograniczone możliwości organizacyjne w przyjęciu dzieci do szkoły, zgodne z 

wytycznymi MEN, GIS i MZ. 

W szczególnych przypadkach możliwe jest zorganizowanie opieki świetlicowej w godzinach 

od 13.00 do 15.00.  

Będzie działała również stołówka. 

Jesteśmy świadomi nadal utrzymujących się zagrożeń związanych ze koncentracją na terenie 

szkoły dużej ilości dzieci. Intensywnie pracujemy nad przygotowaniem placówki do przyjęcia 

dzieci. Proszę o zapoznanie się Państwa z WEWNĘTRZNĄ PROCEDURĄ 

BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCĄ ZAPOBIEGANIA  I  PRZECIWDZIAŁANIA 

COVID-19 NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. UNII EUROPEJSKIEJ W 

PRZYWIDZU (w załączeniu). Wszystkie procedury wraz z załącznikami umieszczone 

zostaną na stronie internetowej szkoły. 

W celu przygotowania się do uruchomienia zajęć dla dzieci zwracamy się z do Państwa z 

prośbą o wypełnienie deklaracji (w załączeniu - zał 1) o chęci posłania dziecka do szkoły oraz 

informacji w jakich godzinach dziecko będzie przebywało w szkole (w załączeniu - zał 6) i 

przesłania go drogą elektroniczną na adres placówki  do 22.05.2020 LUB OSOBIŚCIE do 

godziny 15:00 pozostawiając w placówce.   



Bardzo prosimy o przemyślane decyzje, bo zdrowie i bezpieczeństwo dzieci są dla nas 

wszystkich najwyższym priorytetem. 

Z poważaniem 

Magda Dryll 

Dyrektor SP im. UE w Przywidzu 

 

 


