
Zasady  pracy Szkoły Podstawowej w Brodłach obowiązujące  od 4 maja  2021r 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Rozporządzenie zgłoszone do publikacji w Dzienniku Ustaw). 

 Od 4 maja 2021 
Nadal obowiązuje nauka stacjonarna w oddziałach przedszkolnych  
Uczniowie klas I-III  wracają do nauki stacjonarnej w szkole. 
 Nauczanie w klasach IV-VIII odbywa się w sposób zdalny na dotychczasowych zasadach    
 Od  17 maja 2021 
Nadal obowiązuje nauka stacjonarna w oddziałach przedszkolnych  
W klasach  I-III  nadal obowiązuje nauka stacjonarna w szkole. 
 Uczniowie klas IV-VIII przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). 
 Od 31 maja  
 Wszyscy uczniowie uczą się stacjonarnie w szkołach  
 Od  17 maja 2021 roku w klasach IV-VIII będzie obowiązywać nauka w systemie hybrydowym, 
zgodnie z grafikiem ustalonym w taki sposób, by zgodnie z Rozporządzeniem  zajęcia w danym dniu w 
szkole miało nie więcej niż 50 % uczniów klas IV-VIII , oraz co najmniej 50%  realizowało zdalne nauczanie  

W związku z tymi założeniami w pierwszym tygodniu tj od 17 do 21 maja 2021 

Poniedziałek ,wtorek i środę   zajęcia stacjonarne w szkole mają klasy IV i VII , pozostałe klasy tj. V, VI, VIII 
mają zajęcia zdalne na dotychczasowych zasadach 

W czwartek i piątek zajęcia stacjonarne w szkole mają klasy V i VI,  pozostałe klasy tj IV, VII, VIII mają 
zajęcia zdalne na dotychczasowych zasadach 

 W drugim tygodniu tj. od 24 do 28 maja 2021  

W poniedziałek zajęcia stacjonarne  w szkole będą dla klas V i  VIII, pozostałe  klasy IV, VI, VII realizują 
zajęcia w formie zdalnej.  

W piątek zajęcia stacjonarne  w szkole będą dla klas VI i  VIII, pozostałe  klasy IV, V, VII realizują zajęcia w 
formie zdalnej. 

We wtorek ,środę i czwartek do szkoły przychodzi tylko klasa VIII na czas pisania egzaminów 

W szkole będzie  zapewniona opieka świetlicowa dla uczniów, mających w danym dniu zajęcia stacjonarne, 
których rodzice są do tego uprawnieni. 

Posiłki: śniadania i obiady uczniowie będą mieli wg ustalonego harmonogramu  

Zasada organizacji lekcji , przerw ,dyżurów nauczycieli oraz procedury zapobiegania i   postępowania na 

wypadek podejrzenia zakażenia pozostają bez zmian  zgodnie z Regulaminem pracy szkoły obowiązującym 

od 1. 09. 2020 

Uczniowie klas 1-3 wchodzą wejściem bocznym wg harmonogramu : 
 7:45 klasa III,   7:50 klasa II,   7:55 klasa I 
 
Uczniowie klas 4-8 wchodzą wejściem głównym wg harmonogramu:  
 7:45 klasa IV i VI,   7:50 klasa V,   7:55 klasa VII i VIII 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2021 r. 


