
ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W TACZANOWIE DRUGIM - NAUCZANIE HYBRYDOWE klasy IV-VIII 17.05-28.05.2021r. 

TYDZIEŃ 17.05.2021r.- 21.05.2021r. 

poniedziałek - 17.05.2021r. wtorek – 18.05.2021r.  
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TYDZIEŃ 24.05.2021r.- 28.05.2021r. 

poniedziałek - 24.05.2021 wtorek – 25.05.2021r.  

egzamin ósmoklasisty 

 

środa – 26.05.2021r. 

egzamin ósmoklasisty 

 

czwartek – 27.05.2021r. 

egzamin ósmoklasisty 

piątek – 28.05.2021r. 

dzień dyrektorski 
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Od 4 maja 2021 roku uczniowie klas I – III szkoły podstawowej uczą się stacjonarnie (w szkole). 

Do 14 maja 2021 roku uczniowie klasa IV – VIII kontynuują naukę w formie zdalnej zgodnie z obowiązującym planem i procedurami   

Od 31 maja 2021 wszyscy uczniowie klas IV – VIII wracają do nauczania w trybie stacjonarnym. 

W szkole obowiązują dotychczasowe wytyczne przeciwepidemiczne MEiN, MZ i GIS. 

Dowóz/odwóz  autobusem szkolnym zgodnie z harmonogramem. 

Świetlica szkolna, biblioteka oraz stołówka funkcjonują bez zmian. 

Obowiązujące procedury są dostępne na stronie internetowej szkoły www.zsptaczanowdrugi.pl 

 

Komunikat przesłany przez dziennik elektroniczny w dniu.11.05.2021r. 

w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29.04.2021r. informuję, że w dniach 17.05.2021r. – 28.05.2021r. klasy IV-VIII 

przechodzą na nauczanie hybrydowe według poniższego harmonogramu: 

- 17.05.2021r. (poniedziałek), 19.05.2021r. (środa) i 20.05. 2021r. (czwartek) 

stacjonarnie w szkole uczniowie klas: VIII, VIIa, VI 

zdalnie w domu uczniowie klas: VIIb, IV 

- 18.05. 2021r. (wtorek) 

Święto Szkoły – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tym dniu dla uczniów klas IV-VIII zorganizowane są zajęcia zdalne (w 

domu) poświęcone pracy z Patronem. Zajęcia rozpoczynają się od godz. 7.55 i trwają do godz. 11.45 dla klas VI-VIII, do 11.05 dla klasy IV. 

Uczniowie od wychowawców klas otrzymają plan zajęć na ten dzień 

- 21.05.2021r. (piątek) i 24.05.2021r. (poniedziałek) 

stacjonarnie w szkole uczniowie klas: VIIb, IV 

zdalnie w domu uczniowie klas: VIII, VIIa, VI 

http://www.zsptaczanowdrugi.pl/


Zajęcia stacjonarne i zdalne odbywają się zgodnie z obowiązującym planem lekcji. 

- w dniach 25.05.2021r. (wtorek), 26.05.2021r.(środa), 27.05.2021r. (czwartek) odbywają się egzaminy ósmoklasisty. Są to dni wolne  od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich uczniów klas I-VII. 

- 28.05.2021r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich uczniów klas I-VIII. 

 

z poważaniem 

Iwona Korniluk 

dyrektor ZSP w Taczanowie Drugim 

 


