
 

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie 

informujemy, że zgodnie z decyzją Premiera od 9 listopada 2020 r. 
nauczaniem zdalnym objęte będą wszystkie klasy szkoły 
podstawowej (od pierwszej do ósmej). Rozporządzenie MEN w 
przedmiotowej sprawie obowiązuje do 29 listopada 2020r. z 
możliwością przedłużenia. 

Informacja ze strony MEN: 

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla 

uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. 

przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół 

podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy 

szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych). Przedszkola, oddziały 

przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania 
przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian. 

Oznacza to, że uczniowie i słuchacze wszystkich klas szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych, w tym szkół dla dorosłych, a także słuchacze i uczestnicy 

form pozaszkolnych prowadzonych przez placówki kształcenia ustawicznego 

oraz centra kształcenia zawodowego – do 29 listopada br. będą uczyć się 

wyłącznie w trybie zdalnym. 

Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek 

zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są 

bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. 



Nauczyciele oraz inni pracownicy szkół i placówek oświatowych realizujący 

nauczanie zdalne będą mogli zostać oddelegowani do pracy w domu 

z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na 

terenie placówki. Rozwiązanie to przyczyni się do zmniejszenia 
rozprzestrzeniania się wirusa wśród pracowników na terenie placówki. 

Przypominamy również, że istniejące przepisy dają możliwość zawieszenia 

funkcjonowania przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 

i innych form wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki edukacyjnej, 
jeżeli występują przesłanki zagrażające życiu i bezpieczeństwu uczniów.  

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić 

uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub 

w małych grupach.  

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwimy przeprowadzenie 

olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły. Poszczególne etapy tych 

zawodów odbywają się w różnych terminach, od września do czerwca. Tytuły 

laureata i finalisty olimpiady oraz turnieju, a także laureata konkursu nadają 

ich posiadaczom istotne uprawnienia, zarówno w systemie egzaminów 
zewnętrznych, jak i  procesie rekrutacji. 

 

Trudna sytuacja epidemiczna, duży wzrost zachorowań i wynikające z tego nowe 

obostrzenia oznaczają, że wiele dzieci – zamiast iść do szkoły czy przedszkola – 

pozostanie w domach. Dlatego decyzją rządu jest przywrócenie dodatkowego 

zasiłku opiekuńczego. Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów 

dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał przez okres 21 dni – od 9 do 
29 listopada 2020 r. 

 



Bardzo prosimy również o bieżące śledzenie informacji 
umieszczanych na stronie internetowej szkoły oraz przesyłanych 
za pośrednictwem e-dziennika. Przypominamy o konieczności 
stałego kontaktu z wychowawcami, poprzez bieżące sprawdzanie 
informacji w e-dzienniku. Jednocześnie przypominamy, że uczeń 
SP6 nie ma prawa korzystać z konta Rodzica w e-dzienniku. 
Niestety często z takiej przyczyny dochodzi do nieporozumień. 

 

Dyrekcja SP6 

 


