
KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 5 ŚWIDNIKU IM. JANUSZA 

KUSOCIŃSKIEGO  W SPRAWIE ORGANIZACJI 

PRACY SZKOŁY W OKRESIE OD 24 MAJA 2021 R. 

informuję, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t. j. 

Dz. U z 2020 r. poz. 1604) w związku z Rozporządzeniem Ministra 

Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 

1389 ze zmianami) od 24 maja 2021 r. – 28 maja 2021 r.  

w klasach IV-VIII wprowadza się system nauki hybrydowej, w klasach 

I-III obowiązywać będzie system nauki stacjonarnej. W związku  

ze zmianą organizacji pracy szkoły plan ulegnie zmianie.  

 

Zajęcia sportowe w klasach sportowych (4b i 8g) realizowane będą 

stacjonarnie.  

 

Organizacja pracy szkoły w dniu 24 maja 2021 r.:  

Przedszkole i oddziały przedszkolne pracują stacjonarnie. 

Klasy I-III – nauka w systemie stacjonarnym. 

Klasy IV,V,VI (z wyjątkiem VId) – nauka w systemie zdalnym. 

Klasy VId, VII – nauka stacjonarna – zajęcia z wychowawcą 

Klasy VIII – nauka zdalna. 

Przydział stałych sal na czas nauczania hybrydowego klasy IV-VIII:  

sala klasa sala klasa 

206 7a 210 7e 

203  7b 205 7f 



207 7c 209 7g 

106 7d 211 6d 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY: 

język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00  

matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00 

j. obcy now. – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00 

 

25 maja, 26 maja oraz 27 maja 2021r.  –  dni wolne od zajęć 

dydaktycznych w klasach I-VIII. W świetlicy prowadzone będą zajęcia 

opiekuńcze. Przedszkole i oddziały przedszkolne pracują 

stacjonarnie. 

 

Organizacja pracy szkoły w dniu 28 maja 2021 r.:  

 

Przedszkole i oddziały przedszkolne pracują stacjonarnie. 

Klasy I-III – nauka w systemie stacjonarnym. 

Klasy IV,V,VI (z wyjątkiem VId) – nauka zdalna 

Klasy VId, VII i VIII – nauka w systemie stacjonarnym  

(klasy VIII – zajęcia z wychowawcą). 

Przydział stałych sal na czas nauczania hybrydowego klasy IV-VIII:  

sala klasa sala klasa 

206 7a 210 7e 

203  7b 205 7f 

207 7c 209 7g 

106 7d 211 6d 

 



 

301 8a 101 8e 

309 8b 214 8f 

204 8c 103 8g 

308 8d   

 

Od 31 maja br. wszyscy uczniowie klas I-VIII – nauka stacjonarna. 

 

Na terenie szkoły obowiązuje reżim sanitarny, zgodnie z  Wytycznymi 

MEiN, MZ i GIS.  

 

Wytyczne_MEiN,_MZ_i_GIS_dla_szkół_podstawowych_i_ponadpodstawowych (4) - aktualizacja 

17.04.2021.pdf 

 

1czerwca, 2 czerwca oraz 4 czerwca 2021 r. – dni wolne od zajęć 

dydaktycznych.  
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