
INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I-III 

Od poniedziałku 26 kwietnia 2021r. uczniowie klas I-III przechodzą na tryb nauki 

hybrydowej. 

Plan zajęć dla poszczególnych klas w dniach: 26. 04.2021r. – 30.04.2021r. 

 
L.p. 

 
Klasa 

 

 
Poniedziałek 
26.04.2021 

 
Wtorek 

27.04.2021 

 
Środa 

28.04.2021 

 
Czwartek 

29.04.2021 

 
Piątek 

30.04.2021 

 
1. 

 
Ia 

zajęcia                    
w budynku 

szkoły 
8.00-11.30 
(uczniowie 

wchodzą do 
budynku szkoły 
od godz. 7.40) 

zajęcia                    
w budynku 

szkoły 
8.00-12.25 
(uczniowie 

wchodzą do 
budynku szkoły 
od godz7:40) 

zajęcia                    
w budynku 

szkoły 
8.00-12.25 
(uczniowie 

wchodzą do 
budynku szkoły 
od godz. 7:40) 

 
zajęcia                       

w trybie 
zdalnym 

 
zajęcia                       

w trybie 
zdalnym 

 
2. 

 
Ib 

zajęcia                    
w budynku 

szkoły 
8.00-11.30 
(uczniowie 

wchodzą do 
budynku szkoły 
od godz. 7:50) 

zajęcia                    
w budynku 

szkoły 
8.00-12.25 
(uczniowie 

wchodzą do 
budynku szkoły 
od godz. 7.50) 

zajęcia                    
w budynku 

szkoły 
8.00-12.25 
(uczniowie 

wchodzą do 
budynku szkoły 
od godz. 7.50) 

 
zajęcia                       

w trybie 
zdalnym 

 
zajęcia                       

w trybie 
zdalnym 

 
3. 

 
IIa 

zajęcia                    
w budynku 

szkoły 
8.00-12.25 
(uczniowie 

wchodzą do 
budynku szkoły 
od godz. 7.50) 

zajęcia                    
w budynku 

szkoły 
8.00-12.25 
(uczniowie 

wchodzą do 
budynku szkoły 
od godz. 7.50) 

zajęcia                    
w budynku 

szkoły 
8.00-11.30 
(uczniowie 

wchodzą do 
budynku szkoły 
od godz. 7.50) 

 
zajęcia                       

w trybie 
zdalnym 

 
zajęcia                       

w trybie 
zdalnym 

 
4. 

 
IIb 

 
zajęcia                       

w trybie 
zdalnym 

 
zajęcia                       

w trybie 
zdalnym 

 
zajęcia                       

w trybie 
zdalnym 

zajęcia                    
w budynku 

szkoły 
8.00-11.30 
(uczniowie 

wchodzą do 
budynku szkoły 
od godz. 7.50) 

zajęcia                    
w budynku 

szkoły 
8.00-12.25 
(uczniowie 

wchodzą do 
budynku szkoły 
od godz. 7.50) 

 
5. 

 
IIIa 

 
zajęcia                       

w trybie 
zdalnym 

 
zajęcia                       

w trybie 
zdalnym 

 
zajęcia                       

w trybie 
zdalnym 

zajęcia                    
w budynku 

szkoły 
8.00-12.25 
(uczniowie 

wchodzą do 
budynku szkoły 
od godz. 7:40.) 

zajęcia                    
w budynku 

szkoły 
8.00-12.25 
(uczniowie 

wchodzą do 
budynku szkoły 
od godz. 7:40) 

 
6. 

 
IIIb 

 
zajęcia                       

w trybie 
zdalnym 

 
zajęcia                       

w trybie 
zdalnym 

 
zajęcia                       

w trybie 
zdalnym 

zajęcia                    
w budynku 

szkoły 
8.00-12.25 
(uczniowie 

wchodzą do 
budynku szkoły 
od godz. 7.50) 

zajęcia                    
w budynku 

szkoły 
8.00-12.25 
(uczniowie 

wchodzą do 
budynku szkoły 
od godz. 7:50.) 

 



*Różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły uwarunkowane są przestrzeganiem  

wymaganych zasad reżimu sanitarnego. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie 

wyznaczonego czasu.  

 w poniedziałek (26.04.21r.) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne                                                                     

dla uczniów  klas pierwszych odbywają się w szkole; 

 w poniedziałek (26.04.21r.) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne                                                                

dla uczniów klas drugich i trzecich prowadzone są za pomocą platformy Teams; 

 w poniedziałek (26.04.21r.) uczniowie klas: Ia, Ib, IIa (którzy  uczestniczą w zajęciach 

sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej) mają zajęcia                             

w sali gimnastycznej szkoły w godz. 14.30-15.30; 

 w piątek (30.04.21r.) uczniowie klas: IIb, IIIa, IIIb (którzy  uczestniczą w zajęciach 

sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej) mają zajęcia                             

w sali gimnastycznej szkoły w godz. 13.30-14.30; 

 zajęcia SKS-u dla uczniów klas drugich odbędą się w czwartek i piątek                                                      

od godz. 12.30 do godz. 13.30; 

 śniadania i obiady dla uczniów (którzy w danym dniu maja zajęcia w szkole)  

przygotowane zostaną zgodnie z dotychczas obowiązującym zapotrzebowaniem                       

(w przypadku rezygnacji z obiadów, prosimy o informację najpóźniej do poniedziałku 

do godz. 7.30);  

 opieką świetlicową zostaną objęte dzieci, które w danym dniu realizują zajęcia                                

na terenie szkoły w związku z nauczaniem w systemie tzw. hybrydowym,                                           

o ile rodzice zawnioskują  o objęcie ich dzieci opieką; 


