
Od poniedziałku – 25 maja 2020r. w Szkole Podstawowej w Styrzyńcu  

będą organizowane konsultacje dydaktyczne  zapewniające realizację  

podstawy programowej dla uczniów klasy VIII według  nieznacznie  

zmodyfikowanego planu sprzed pandemii (zajęcia z wychowania fizycznego  

i z religii nadal będą się odbywały zdalnie). 

Dla uczniów pozostających w domu wszystkie zajęcia będą 
prowadzone zdalnie. 

Z przyczyn obiektywnych nie będzie zapewniony dojazd uczniów do szkoły, 

nie będzie funkcjonowała stołówka szkolna. 

Decyzję o posłaniu dziecka do szkoły podejmują rodzice. 

Rodzic przed posłaniem dziecka do szkoły zapozna się z wytycznymi 
Dyrektora Szkoły dotyczącymi możliwości posłania dziecka do szkoły w 
czasie pandemii oraz wymogami sanitarno-epidemiologicznymi w tym 
okresie. Jeżeli rodzic podejmie decyzję o posłaniu dziecka do szkoły 
własnoręcznie napisze zgodę o poniższej treści i przekaże ją wychowawcy 
klasy lub dyrektorowi szkoły przed rozpoczęciem zajęć . 

(zgoda dostępna do druku w sąsiednim pliku)  

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  …………………………(imię                          
i nazwisko dziecka, klasa) w konsultacjach dydaktycznych organizowanych na 
terenie Szkoły Podstawowej w Styrzyńcu od dnia 25 maja 2020r. Wyrażam 
zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka termometrem 
bezdotykowym jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia 
niepokojących objawów chorobowych.Znane mi są zagrożenia wynikające z 
zakażenia koronawirusem, zasady sanitarno-higieniczne, których należy 
przestrzegać, wytyczne dotyczące drogi dziecka do szkoły i ze szkoły oraz jego 
pobytu w szkole, zobowiązuję się ich przestrzegać. 

                                                                              ………………………………      

                                                                               data,  czytelny podpis rodzica                                                   

Szkoła została wyposażona w urządzenia oraz środki sanitarne wynikające    

 z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia 

i Ministra Edukacji Narodowej. 

Sale lekcyjne spełniają wymogi metrażowe wynikające z wytycznych. 



 

 

 

Plan zajęć na tydzień od 25 do 29 maja 2020r. 

poniedziałek 

Czas trwania Nr 
lekcji 

Lekcja  

8.00 - 8.45 1. język polski 
8.55 - 9.40 2. matematyka 
9.50 - 10.35 3. język angielski 
10.55 - 11.40 4. historia 
11.50 - 12.35 5. język rosyjski 
 

wtorek 

Czas trwania Nr 
lekcji 

Lekcja  

8.00 - 8.45 1. język polski 
8.55 - 9.40 2. wiedza o społeczeństwie 
9.50 - 10.35 3. język angielski 
10.55 - 11.40 4. język polski 
11.50 - 12.35 5. chemia 
12.45 - 13.30 6. geografia 
 

środa 

Czas trwania Nr 
lekcji 

Lekcja  

8.00 - 8.45 1. historia 
8.55 - 9.40 2. edukacja dla bezpieczeństwa 
9.50 - 10.35 3. fizyka 
10.55 - 11.40 4. godzina z wychowawcą 
11.50 - 12.35 5. język polski 
12.45 - 13.30 6. język angielski 
 

 

 

 

 



 

 

czwartek 

Czas trwania Nr 
lekcji 

Lekcja  

8.00 - 8.45 1. matematyka 
8.55 - 9.40 2. matematyka 
9.50 - 10.35 3. wiedza o społeczeństwie 
10.55 - 11.40 4. chemia 
11.50 - 12.35 5. doradztwo zawodowe 
12.45 - 13.30 6. doradztwo zawodowe 
13.40 – 14.20 7. fizyka 
 

piątek 

Czas trwania Nr 
lekcji 

Lekcja  

8.00 - 8.45 1. informatyka 
8.55 - 9.40 2. matematyka 
9.50 - 10.35 3. biologia 
10.55 - 11.40 4. język rosyjski 
11.50 - 12.35 5. język polski 
 

 

 

 

 


