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Komunikat Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 
w Zawoi Centrum 

 

W związku z stopniowym powrotem do zajęć stacjonarnych w szkole, w reżimie sanitarnym w dniach 

od 17.05.2021 r. do 28.05.2021 r. zostają wprowadzone następujące zasady funkcjonowania Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Zawoi Centrum w systemie hybrydowym: 

1. Przedszkole, oddziały przedszkolne i klasy I-III szkoły podstawowej pracują bez zmian tzn.  

w trybie stacjonarnym. 

2. Klasy IV-VIII szkoły podstawowej pracują w formie hybrydowej wg. podanego poniżej 

harmonogramu: 

 w dniach 17-19.05.2021 r. i 28.05.2021 r. klasy IVA, VA, VIA, VIIA i VIIIA – nauka 

stacjonarna (w szkole), 

 w dniach 17-19.05.2021 r. i 28.05.2021 r. klasy IVB, VB, VIB, VIIB i VIIIB – nauka 

zdalna (w domu), 

 w dniach 20-21.05.2021 r. i 24.05.2021 r. klasy IVA, VA, VIA, VIIA i VIIIA – nauka 

zdalna (w domu), 

 w dniach 20-21.05.2021 r. i 24.05.2021 r. klasy IVB, VB, VIB, VIIB i VIIIB – nauka 

stacjonarna (w szkole), 

 w dniach 25-27.05.2021 r. odbędą się egzaminy ósmoklasisty  – są to dni wolne 

od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-VII szkoły podstawowej. W tym 

terminie zostaną zorganizowane jedynie zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.   

3. W czasie trwania zajęć stacjonarnych uczniowie zapisani do świetlicy szkolnej mogą z niej  

korzystać. Świetlica będzie otwarta dla uczniów  każdego dnia do  godz. 16.00. 

4. Dowozy uczniów biorących udział w zajęciach w trybie stacjonarnym będą się odbywać bez 

zmian.   

5. Dla uczniów, którzy korzystają z posiłków w szkole, w czasie pracy w trybie stacjonarnym będą 

mieć zagwarantowany obiad. 

 

 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19. 
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