
Aneks nr 6 do 

REGULAMINU FUNKCJONOWANIA SZKOŁY 

w roku szkolnym 2020/2021 

obowiązuje od 4 maja 2021r. 
Podstawa prawna:   
ROZPORZĄDZENIE M I N I S T R A  E D U K A C J  I   N A U K I  z dnia 29 kwietnia 2021r.                                 
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                               
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (D. U. z 2021 r. pod poz. 824) 

Od  4 do 14 maja 2021 r. dyrektor szkoły kontynuuje wdrożoną wcześniej realizację zajęć 
edukacyjnych artystycznych i ogólnokształcących z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość, które określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.)                              
Nauczanie zdalne odbywa się na platformie MTeams, do której mają dostęp wszyscy 
uczniowie i nauczyciele. 

Od 17 do 28 maja 2021 r. zgodnie z rozporządzeniem dyrektor wprowadza naukę hybrydową 
50%/50%,  wg. zasad: 

1.Obowiązuje harmonogram zajęć hybrydowych ustalony przez dyrektora szkoły: 

1) W dniach 17-21 maja 2021 r.  

- Zajęcia stacjonarne w szkole mają uczniowie z klas: Ia, Ib, IIa, IIb                                         
wg. dotychczasowego planu zajęć.  

- Zajęcia zdalne mają uczniowie klas: IIg, IIIa, IIIb 

            2) W dniach 24-28 maja 2021 r. 

- Zajęcia stacjonarne w szkole mają uczniowie z klas: IIg, IIIa, IIIb                                             
wg. dotychczasowego planu zajęć.  

- Zajęcia zdalne mają uczniowie klas:  Ia, Ib, IIa, IIb                                          

2.  Internat jest cały czas czynny. Od 17 do 28 maja 2021 r. stołówka wydaje posiłki dla 
uczniów uczących się stacjonarnie. Opłata za zakwaterowanie jest pomniejszona o dni, w 
których uczniowie nie mieszkają w internacie. 

3. Nauczyciele realizujący nauczanie stacjonarne i zdalne w tym samym  dniu prowadzą 
zajęcia zdalne ze szkoły. Do końca maja plan lekcji pozostaje niezmieniony. 

4. Nauczyciele zostają zobowiązani do łagodnego traktowania uczniów, którzy wrócili po 
długiej przerwie do nauczania stacjonarnego ze szczególnym uwzględnieniem odbudowania 
więzi między  uczniami i nauczycielami, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i powrotu 
do pełnej sprawności fizycznej.  



5 W szkole obowiązuje reżim sanitarny, obowiązkowe maseczki, dezynfekcja, dystans                          
i wietrzenie sal.  Sale lekcyjne i pomieszczenia w internacie są dezynfekowane  wg. grafików 
ustalonych przez kierownika administracji i kierownika internatu. Obowiązują zasady 
ustalone w regulaminie. 

6. Podtrzymany jest zakaz wchodzenia do szkoły i internatu przez osoby z zewnątrz. 

Szkoła  tel 14 685 56 50  e-mail sekretariat@wisnickiplastyk.pl 

Internat tel 14 685 56 56  e-mail kierownik.internat@wisnickiplastyk.pl  

7. Pełny powrót do nauczania stacjonarnego (klasy I-III) nastąpi prawdopodobnie od                     
31 maja 2021 r. wg kalendarza szkolnego: 

-od 31 maja do 2 czerwca  nauczanie stacjonarne 

-3 czerwca Boże Ciało (święto) 

-4 czerwca (piątek wolny od zajęć dydaktycznych) 

-od 7 czerwca 2021 r. zajęcia stacjonarne dla wszystkich uczniów. 

  

     Elżbieta Kucybała 

Dyrektor szkoły 

   
 


