
Komunikat nr 2/2021/22 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8  

z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach  
z dnia 16.12.2021 r.  

 
SZANOWNI RODZICE! DRODZY UCZNIOWIE! 

 
 

INFORMUJĘ, IŻ: 
 

• Decyzją MEiN  z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19  zostają zawieszone zajęcia stacjonarne  dla uczniów klas I-VIII szkoły 
podstawowej od 20 grudnia 2021 r.  do 9 stycznia 2022 r. 
 

• Od 20 grudnia 2021 r. rozpoczynają  się zajęcia  zdalne z wykorzystaniem platformy Google 
Meet. Zajęcia prowadzone będą 6 dni, tj. 20-22 grudnia 2021 r. i 3-5 stycznia 2022 r. 

• Wideolekcje będą prowadzone  zgodnie z planem lekcji każdej klasy i Regulaminem 
uczestniczenia w zajęciach on-line, który zamieszczony jest na www.lesiabart.pl 
  

• Zajęcia dydaktyczne będą trwały 35 min. 5 minut przed główną części lekcji i pięć minut po – 
uczniowie mogą wykorzystywać na konsultacje z nauczycielem, możliwość dodatkowych 
odpowiedzi, poprawy ocen itp. 

 
Godziny zajęć podczas zdalnego  nauczania 
 

1. 8.20- 8.55 
2. 9.15- 9.50 
3. 10.10- 10.45 
4. 11.05- 11.40 
5. 12.00- 12.35 
6. 13.00- 13.35 
7. 13.55- 14.30 
8. 14.50- 15.25 
9. 15.45- 16.20 

 
• Ponadto dłuższe przerwy służą do przygotowania się ucznia do lekcji: zalogowanie się 

na wideolekcję z danego przedmiotu, przygotowanie podręczników i zeszytów wraz z 
długopisem, a na zajęcia gimnastyczne – stroju sportowego. 

• Zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, język polski dla 
obcokrajowców oraz inne zajęcia pozalekcyjne będą prowadzone zgodnie z planem w 
formie wideolekcji.  
Zmiana godzin prowadzonych  indywidualnie z uczniem  jest możliwa po 
wcześniejszym uzgodnieniu nauczyciela z rodzicem  i poinformowaniu  ucznia i 
dyrektora szkoły. 

 



• W formie stacjonarnej mogą być prowadzone zajęcia dla uczniów przygotowujących 
się do egzaminów, konkursów - po wcześniejszym poinformowaniu uczniów przez 
nauczyciela, z zachowaniem  zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole.   
 

• We wtorek   21  grudnia  2021 r.,  z zachowaniem reżimu sanitarnego,                        
odbędzie się dzień otwarty dla rodziców w godz. od 16:00 do 17:30. 
 

• Kontakt z nauczycielami możliwy jest przez e-dziennik i z wykorzystaniem służbowej 
poczty elektronicznej uczniów. 
 

• Zajęcia dla oddziału przedszkolnego  odbywają się w szkole zgodnie                                          
z przedstawionym  planem. Obiady będą  wydawane zgodnie  z wyznaczonymi 
godzinami – bez zmian.  

W związku z realizacją  zadań  szkoły za pomocą zdalnego nauczania bardzo 
proszę Rodziców o zrozumienie i wsparcie  w realizacji procesu edukacyjnego 
poprzez: 

• dopilnowanie, aby dzieci codziennie logowały się na platformie Google Meet                                      
i kontaktowały się z danym nauczycielem; 

• motywowanie do samodzielnej i systematycznej pracy w domu;  
• śledzenie na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa 

Zdrowia i MEiN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz sprawdzanie komunikatów                
i informacji wysyłanych przez e-dziennik; 

• dbanie o bezpieczeństwo w domu oraz unikanie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi.  

 

Przypominam: 
•  iż obowiązkiem każdego ucznia jest uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych i na 

każdej lekcji sprawdzana jest obecność, 
•  uczniowie oceniani są zgodnie z PZO podczas zdalnego  nauczania. Dokumenty 

umieszczone są na naszej stronie www.lesiabart.pl w zakładce ZDALNE NAUCZANIE 
https://www.lesiabart.pl/index.php/zdalne-nauczanie/343-zmiany-w-statucie-szkoly-
wzo 
                                                       
                                         Lubomira Tchórz 

                                                                  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki                                             

                                                                   z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach 

 

 

 


