
HARMONOGRAM POWROTU DZIECI DO SZKÓŁ 

Szkoła Podstawowa nr 15 w Jeleniej Górze 

17 – 21.05.2021r.  

NAUCZANIE HYBRYDOWE 

 

Uczniowie przychodzą do szkoły wg następującego harmonogramu: 

Klasy 7 i 8 – 18 i 20 maja 2021 r. – wtorek i czwartek; 

Klasy 4, 5 i 6 – 17, 19 i 21 maja 2021 r. – poniedziałek, środa i piątek. 

W czasie nauczania hybrydowego – od 18 do 21 maja pracujemy według planu lekcji online, 

jednak uczniowie będący w szkole realizują stacjonarnie wszystkie lekcję zaplanowane  

w danym dniu.  

W dniach 18 i 20 maja klasy 8a i 8b będą pracować według oddzielnego harmonogramu. 

Szczegółowe informację zostaną przekazane rodzicom i uczniom za pośrednictwem  

e-dziennika. 

 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Kalendarzem roku szkolnego 2020/2021 dni: 

24 (poniedziałek) i 28 (piątek) maja 2021 r. – są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych; 

 25, 26 i 27 maja 2021 r . są także dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla klas 1 – 7.  

W szkole będzie odbywał się  EGZAMIN ÓSMOKLASISTY. 

W dniach 24 – 28 maja 2021 r.  pracuje świetlica szkolna od godziny 7:00 do 16:00, 

zapewniając zajęcia opiekuńcze dla klas 1 - 3. 

 

Wszyscy uczniowie klas 1 – 8 wracają do szkoły w poniedziałek 31 maja 2021 r. 

 

 

 

 

 

 



Zasady organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 15  – od 17 maja 2021 r. 

1. Szkoła pracuje w reżimie sanitarnym – dezynfekcja, dystans, maseczka. 

2. Obowiązują dotychczasowe procedury bezpieczeństwa przyjęte w sierpniu 2020 r. 

3. Uczniowie przychodząc do szkoły odbywają zajęcia w jednej wyznaczonej sali oraz 

wchodzą/ wychodzą do/ze szkoły wskazanymi wejściami: 

Klasy IV - VI 

Wejście główne A: 

klasa 6a – sala numer 15 parter 

klasa 4a – sala numer 202 II piętro 

klasa 6b – sala numer 204 II piętro 

 

Wejście B (od sali gimnastycznej): 

klasa   6s – sala numer 19 parter 

klasa 5a – sala numer 214 II piętro 

 

Klasy VII - VIII 

Wejście główne A:  

klasa 7a – sala numer 28 parter 

klasa 7b – sala numer 20 II parter 

 

Wejście B (od sali gimnastycznej): 

klasa  8a  – sala numer 215 II piętro 

klasa 8b – sala numer 206 II piętro 

5. Nauczyciele pracujący w trybie mieszanym prowadzą lekcje z uczniami tych klas, które uczą 

się stacjonarnie, pozostałe lekcje prowadzą zdalnie ze szkoły.  

7. Jeśli pojawią się problemy techniczne z połączeniem online – np. brak Internetu 

(przeciążenie) – nauczyciele udostępnią uczniom treść lekcji w plikach, zadaniach domowych, 

linkach, itp. w możliwie najszybszym czasie. 

Życzymy wszystkim dużo zdrowia i szczęśliwego powrotu do szkoły. 

Z poważaniem 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 15 

 


