
KOMUNIKAT 
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4  

IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA  
W SANDOMIERZU  

 
z dnia 06 maja 2021 r. 

 
w sprawie organizacji pracy szkoły od dnia 17 maja 2021 r. 

 
Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty z 
związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 824) 
 

1. Od 17.05.2021 r. wszystkie oddziały klas I-III uczą się stacjonarnie w budynku szkoły przy 

ul. Mickiewicza 39 

 

2. Od 17.05.2021 r. do dnia 28.05.2021 r. oddziały klas IV-VIII uczą się w systemie 

hybrydowym zgodnie z poniższym wykazem: 

Nauka w systemie hybrydowym w terminie od 17.05.2021 r. do dnia 
24.05.2021 r. 

 (25-28.05.2021 r. - dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych) 
 

Lp. Oddział  Wychowawca 17.05-19.05.2021 20.05-24.05.2021 

1 4a J. Olkiewicz stacjonarnie zdalnie  

2 4b B. Wiater stacjonarnie zdalnie  

3 4c B. Wieczorek stacjonarnie zdalnie  

4 4d I. Mazur stacjonarnie zdalnie  

5 5a  M. Górecka stacjonarnie zdalnie  

6 5b K. Gajek stacjonarnie zdalnie  

7 6a  E. Szeloch zdalnie  stacjonarnie 

8 6b  J. Rewera  zdalnie  stacjonarnie 

9 6c K. Korczak zdalnie  stacjonarnie 

10 6d D. Beotti stacjonarnie zdalnie  

11 6e I. Kozłowska zdalnie  stacjonarnie 

12 6f M. Dygas zdalnie  stacjonarnie 

13 7a E. Ura stacjonarnie zdalnie  

14 7b T. Samołyk stacjonarnie zdalnie  

15 7c K. Wojciechowska zdalnie  stacjonarnie 

16 7d D. Drobiazg stacjonarnie zdalnie  

17 7e M. Brozowska zdalnie  stacjonarnie 

18 8a A. Chuchmała zdalnie  zdalnie* 

19 8b E. Skrzypek zdalnie  zdalnie* 

20 8c M. Koczubiej zdalnie  zdalnie* 

     
* uczniowie, których rodzice wyrażą wolę uczestniczenia dzieci w zajęciach na terenie szkoły w  
dniach 20.05-24.05.2021 r. mogą realizować zajęcia stacjonanie zgodnie z obowiazującym planem 
zajęć. 
 



3. Dni 25.05.2021 r. – 28.05.2021 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. W powyższych dniach w szkole w świetlicy przy ul. Mickiewicza 39 

odbywają się zajęcia opiekuńcze, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. 

 

4. Harmonogram pracy świetlic szkolnych od dnia 17.05.2021 r. 

Świetlica Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 
Mickiewicza 39 6:45 – 16:30 6:45 – 16:30 6:45 – 16:30 6:45 – 16:30 6:45 – 16:30 

Cieśli 2 7:00 – 9:00 
11:30 - 15:30 

7:00 – 9:00 
11:30 -15:30 

7:00 – 9:00 
11:30-15:30 

7:00 – 9:45 
11:30-15:30 

7:00 – 9:00 
11:30-15:30 

 
 

5. Od dnia 31.05.2021 r. wszystkie oddziały klas I-VIII uczą się w systemie stacjonarnym. 

 

6. W dalszym ciągu odbywają się konsultacje online dla rodziców zgodnie z przyjętym 

harmonogramem (dostępny na stronie www szkoły na Tablicy ogłoszeń w zakładce: 

Konsultacje zdalne). 

 

7. Uczniowie oddziałów IV-VIII, posiadający orzeczenie o potrzenie kształcenia specjalnego, 

mogą uczestniczyć w zajęciach na terenie szkoły lub realizować zajęcia w sposób zdalny z 

terenu szkoły. Powyższe dotyczy również uczniów, którzy nie mogą realizować zajęć w 

miejscu zamieszkania. 

 

8. Do dnia 24.05.2021 r. w szkole odbywają się konsultacje indywidualne lub grupowe dla 

uczniów klas VIII z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. 

 

9. Szkoła zgosiła swój udział w kampanii Instytutu Psychologii UJ „Tydzień ulgi” 

(https://psychologia.uj.edu.pl/).  

 

10. Do końca bieżącego tygodnia rodzice uczniów klas I-III  proszeni są o zwrot laptopów 

otrzymanych w ramach wsparcia z programu Zdalna szkoła. 

 

 
Z poważaniem  

 
Małgorzata Szuba 
Dyrektor szkoły 

 

 

 
 


