
Do Rodziców 
Szanowni Państwo 

Od 18 maja 2020 r. jest możliwość wznowienia prowadzenia zajęć specjalistycznych           
w szkole dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W           
związku z tym informuję, że nauczyciele specjaliści są gotowi do prowadzenia tychże zajęć.             
Proszę zatem o kontakt z nauczycielami w celu ustalenia terminów prowadzenia zajęć w             
szkole, o ile Państwo wyrażają chęć na powrót dziecka do placówki. Jeżeli nie zdecydujecie              
się Państwo na bezpośrednią formę pracy nauczyciela ze swoim dzieckiem, zajęcia takie            
nadal będą prowadzone zdalnie poprzez platformę edukacyjną. Ważne jest aby do piątku            
(do jutra) zebrać informacje od Państwa. Informuję również, że nauczyciele mogą również            
się z Państwem kontaktować w celu uzyskania powyższych informacji. 

Od 25.05.2020 r. uczniowie klas ósmych mogą korzystać z konsultacji w szkole ze             
wszystkich przedmiotów, a w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18              
czerwca tego roku będzie przeprowadzony egzamin. Powyższe konsultacje będą udzielane          
codziennie w szkole w godzinach od 8.00 do 12.00. Dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie               
kształcenia specjalnego konsultacje będą miały formę indywidualnych zajęć. W przypadku          
zgłoszenia się wszystkich uczniów klasy VIII, zamiast konsultacji, będą prowadzone zajęcia           
umożliwiające przygotowanie do egzaminu. Będzie zatem realizowana podstawa        
programowa w sposób tradycyjny. W przypadku gdy nie wszyscy uczniowie zgłoszą się na             
konsultacje, nauczanie będzie się odbywać zdalnie na platformie edukacyjnej po          
zakończeniu konsultacji w szkole. 

Od 25.05.2020 r. będą się odbywały zajęcia opiekuńczo -wychowawcze dla uczniów           
klas 1-3 w godzinach 8.00 - 13.00. W przypadku zgłoszenia się wszystkich dzieci młodszych              
będzie możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnie z tygodniowym planem         
nauczania bez obowiązku pracy na platformie. Jeśli natomiast nie wszystkie dzieci młodsze            
zgłoszą się na zajęcia nadal będzie obowiązywała praca na platformie po zakończeniu zajęć             
opiekuńczych w danym dniu. 

Od dnia 01.06.2020 r. możliwość konsultacji uzyskają uczniowie pozostałych klas. O           
sposobie tych konsultacji zostaniecie Państwo poinformowani w stosownym czasie, który          
uzależniony jest od wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

 
                                           Marta Olejnicka - dyrektor szkoły 


