
Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie! 

Podaję kolejne, istotne informacje dotyczące działalności szkół w dobie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 

 

1. Do 7 czerwca br. przedłużona  została  przerwa  w nauczaniu stacjonarnym  

w jednostkach  systemu  oświaty. Nauka  będzie odbywać  się   na odległość,  na podstawie  

znowelizowanego,  stosownego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. 

 

2. Od 25 maja możliwe są konsultacje dla klas VIII, a od 1 czerwca dla klas IV-VII. 

Konsultacje te są uzgadniane przez wychowawców, nauczycieli przedmiotowców 

bezpośrednio z uczniami lub rodzicami uczniów. Konsultacje odbywają się w szkole 

z zastosowaniem Procedur zapewnienia bezpieczeństwa w szkole w związku z wystąpieniem 

COVID_19 z uwzględnieniem wytycznych Ministra zdrowia oraz Głównego Inspektora 

Sanitarnego. Harmonogram konsultacji będzie dostępny na stronie szkoły w zakładce 

informacje. 

 

3. Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.                      
Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 

lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia. Wychowawca klasy przekaże uczniom  

procedury i wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów klasy VIII na dzienniku 

elektronicznym.  

 

4. Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021  

 
Daty Zakres 

15 czerwiec  -  

10 lipiec 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

23 czerwiec      

–  

7 lipiec 

Sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, próby 

sprawności fizycznej 

26czerwiec       

– 

10 lipiec 

Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

31 lipiec            

–          

4 sierpień 

Doniesienie zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty 

12 sierpień Podanie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

13 – 18 sierpień Potwierdzenie woli przyjęcia 

19 sierpień Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

 
5. Od 25 możliwa jest opieka świetlicowa dla klas I - III, z zachowaniem Procedur 

zapewnienia bezpieczeństwa w szkole  w związku z wystąpieniem COVID_19 

z uwzględnieniem wytycznych Ministra zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, 

natomiast realizacja podstawy  programowej w tych klasach w dalszym ciągu  będzie 

prowadzona  w formie  nauki  zdalnej.  

 

 

 

                                                                                            Z wyrazami szacunku  

                                                                                            Dyrektor Szkoły 

                                                                                         Lucyna Ładak 


