ORGANIZACJA NAUKI W KLASACH 1,2,3 EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ OD 26 KWIETNIA,
W TYM W CZASIE EGZAMINU MATURALNEGO I ÓSMOKLASISTY
Szanowni Państwo!
Z uwagi na ogłoszone przez rząd zmiany dotyczące szkół, przesyłam poniższe informacje.
W naszej szkole od maja zacznie się majowa sesja egzaminacyjna,
najpierw egzamin maturalny 4.05.-18.05. następnie egzamin ósmoklasisty 25-27.05.
Zaznaczam, że maturę piszą nie tylko nasi uczniowie, ale również absolwenci poprawiający wynik,
jak też zdający skierowani z OKE. Ma to ogromny wpływ na organizację pracy szkoły.
Zgodnie z wytycznymi MEN, CKE i GIS dotyczącymi przeprowadzania egzaminów w czasie pandemii,
Dyrektor musi spełnić wiele warunków dotyczących organizacji egzaminów, których realizację bardzo trudno
pogodzić z organizacją nauki w szkole.
W związku z powyższym informuję:
1. W dniach 26.04.-30.04. wracamy do nauki hybrydowej tak, jak ostatnio.
Klasa podzielona jest na dwie grupy Gr. I i Gr. II.
W poniedziałek, środę i piątek w szkole uczy się GRUPA II,
natomiast GRUPA I ma zajęcia zdalne (zgodnie z ostatnimi zasadami).
We wtorek, czwartek w szkole uczy się GRUPA I,
natomiast GRUPA II ma zajęcia zdalne (zgodnie z ostatnimi zasadami).
2. W związku z rozpoczęciem MATUR,
W dniach 4.05. -7.05. WSZYSTKIE KLASY 1, 2, 3 W CAŁOŚCI mają zajęcia zdalne
z wychowawcą (nie odbywa się zdalnie j. angielski i wf – nauczyciele pracują w komisjach egzaminacyjnych)
3. W kolejnych dniach (nie ma podziału na grupy):
10-14 maja
KLASY 1ABCD+ 2ABC – NAUCZANIE ZDALNE
KLASY 2DE+ KLASY 3ABCD – NAUKA W SZKOLE
17-21 maja
KLASY 2DE+ KLASY 3ABCD – NAUCZANIE ZDALNE
KLASY 1ABCD+ 2ABC – NAUKA W SZKOLE
24 maja i 28 maja (2 dni)
KLASY 1ABCD+ 2ABC – NAUCZANIE ZDALNE
KLASY 2DE+ KLASY 3ABCD – NAUKA W SZKOLE
25,26,26 maja
W ZWIĄZKU Z EGZAMINEM ÓSMIOKLASISTY – WSZYSTKIE KLASY MAJĄ LEKCJE ZDALNE Z WYCHOWAWCĄ
(nie odbywa się j. angielski i wf – nauczyciele pracują w komisjach egzaminacyjnych)
4. Informację dotyczącą kolejnych tygodni podamy po ewentualnych kolejnych ogłoszeniach rządu.
Marzena Majerowska
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