
Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rossoszycy zgodnie                                             

z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2021 r.                       

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19 

 

Od dnia 17.05.2021r.do 30.05.2021r. w przypadku szkół podstawowych w zakresie                

kl. IV-VIII zajęcia będą realizowane w taki sposób że:  

- 50 % uczniów realizuje zajęcia w szkole, 

- 50 % uczniów realizuje zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość.  

Poniższa tabela przedstawia uczestnictwo uczniów w zajęciach. 

Dni maja Klasa IV Klasa V Klasa VIa Klasa VIb Klasa VII Klasa VIII 
17.05.2021r. szkoła od 

nr 1-8 
dom od nr 
9-15 

szkoła od 
nr 1-3 
dom od nr 
5-7 

szkoła od 
nr 1-8 
dom od nr 
9-16 

szkoła od 
nr 1-9 
dom od nr 
10-18 

szkoła od 
nr 1-12 
dom od nr 
13-23 

szkoła od 
nr 1-8 
dom od nr 
9-16 

18.05.2021r. szkoła od 
nr 9-15 
dom od nr 
1-8 

szkoła od 
nr 5-7 
dom od nr 
1-3 

szkoła od 
nr 9-16 
dom od nr 
1-8 

szkoła od 
nr 10-18 
dom od nr 
1-9 

szkoła od 
nr 13-23 
dom od nr 
1-12 

szkoła od 
nr 9-16 
dom od nr 
1-8 

19.05.2021r. szkoła od 
nr 1-8 
dom od nr 
9-15 

szkoła od 
nr 1-3 
dom od nr 
5-7 

szkoła od 
nr 1-8 
dom od nr 
9-16 

szkoła od 
nr 1-9 
dom od nr 
10-18 

szkoła od 
nr 1-12 
dom od nr 
13-23 

szkoła od 
nr 1-8 
dom od nr 
9-16 

20.05.2021r. szkoła od 
nr 9-15 
dom od nr 
1-8 

szkoła od 
nr 5-7 
dom od nr 
1-3 

szkoła od 
nr 9-16 
dom od nr 
1-8 

szkoła od 
nr 10-18 
dom od nr 
1-9 

szkoła od 
nr 13-23 
dom od nr 
1-12 

szkoła od 
nr 9-16 
dom od nr 
1-8 

21.05.2021r. szkoła od 
nr 1-8 
dom od nr 
9-15 

szkoła od 
nr 1-3 
dom od nr 
5-7 

szkoła od 
nr 1-8 
dom od nr 
9-16 

szkoła od 
nr 1-9 
dom od nr 
10-18 

szkoła od 
nr 1-12 
dom od nr 
13-23 

szkoła od 
nr 1-8 
dom od nr 
9-16 

24.05.2021r. szkoła od 
nr 9-15 
dom od nr 
1-8 

szkoła od 
nr 5-7 
dom od nr 
1-3 

szkoła od 
nr 9-16 
dom od nr 
1-8 

szkoła od 
nr 10-18 
dom od nr 
1-9 

szkoła od 
nr 13-23 
dom od nr 
1-12 

szkoła od 
nr 9-16 
dom od nr 
1-8 

 

25 – 27.05.2021r. – dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

– egzamin ósmoklasisty 

28.05.2021r. szkoła od 
nr 1-8 
dom od nr 
9-15 

szkoła od 
nr 1-3 
dom od nr 
5-7 

szkoła od 
nr 1-8 
dom od nr 
9-16 

szkoła od 
nr 1-9 
dom od nr 
10-18 

szkoła od 
nr 1-12 
dom od nr 
13-23 

szkoła od 
nr 1-8 
dom od nr 
9-16 

 

Plan lekcji bez zmian. 


