Informacje dyrekcji 06.05.2021
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!
Bardzo serdecznie witam wszystkich z nadzieją na szybkie spotkanie w świecie
realnym, a nie wyłącznie na płaszczyźnie wirtualnej.
Powrót dzieci i młodzieży do szkoły pociąga za sobą konieczność podjęcia kilku
decyzji, dotyczących bliższej i dalszej przyszłości.
Pragnę więc poinformować społeczność szkolną o szczegółowych zasadach
funkcjonowania szkoły.
1. Od poniedziałku, 10 maja wracają do nauczania stacjonarnego dzieci z kl. I-III
szkoły podstawowej. Powrót odbywa się na zasadach normalnego
funkcjonowania szkoły. Używamy wyłącznie głównego wejścia do szkoły.
Utrzymana zostaje tzw. strefa rodzica – do szklanych drzwi przy wejściu
głównym.
2. Od poniedziałku, 17 maja do poniedziałku, 24 maja włącznie obowiązuje tzw.
nauczanie hybrydowe w kl. IV-VIII oraz kl. LO. Zakłada ono obecność połowy
uczniów w szkole. W związku z tym proponujemy następujące rozwiązanie: 17 –
19 maja przychodzą do szkoły uczniowie LO, a uczniowie kl. IV-VIII uczą się
zdalnie; 20 – 24 maja uczniowie LO uczą się zdalnie, a uczniowie kl. IV – VII uczą
się w trybie stacjonarnym. 28 maja - kl. IV-VIII – stacjonarnie, LO – zdalnie.
Odpowiadając na wątpliwości rodziców uczniów kl. VIII, dotyczące ewentualnego
niebezpieczeństwa przejście w kwarantannę w czasie egzaminów – bardzo
proszę, aby przez te sześć dni przed egzaminami uczyli się oni w trybie zdalnym.
Od poniedziałku, 31 maja – wszyscy wracają do nauki w trybie stacjonarnym.
3. Od wtorku do czwartku (tj. 25 – 27 maja) z racji przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty obowiązują dni wolne od nauki (z tzw. puli dyrektorskiej).
4. Natomiast od piątku 28 maja rozpoczynamy cykliczne wyjazdy do Zaborówca.
Organizujemy je z kilku powodów:
 po pierwsze tegoroczne rekolekcje szkolne miał prowadzić ks. Krzysztof Giezek
– dyrektor Domu Rekolekcyjnego w Zaborówcu; będąc tam zrobimy dla
każdej grupy dwie msze św. z nauką rekolekcyjną;
 po drugie: dzieci i młodzież najbardziej potrzebują w tej chwili spotkań
z rówieśnikami, zaś tego rodzaju wyjazdy najbardziej sprzyjają integracji;
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 po trzecie: jest to doskonała okazja do aktywności fizycznej, sportowej na
świeżym powietrzu;
 po czwarte: w Zaborówcu będą w mniejszych grupach (po dwie klasy),
w zamkniętym ośrodku (a więc bezpieczniej nawet niż w szkole); jednocześnie
będzie luźniej w szkole (codziennie o cztery klasy, bo jadą na zakładkę).
 Minusem jest to, że na tak krótko oraz że zachodzimy terminami wyjazdów na
Boże Ciało.
 Harmonogram wyjazdów jest następujący:
 Piątek / sobota (28/29 maja) – kl. I LO
 Sobota / niedziela (29/30 maja) – kl. II LO3
 Niedziela / poniedziałek (30/31 maja) – kl. II LO4
 Poniedziałek / wtorek (31 maja/1 czerwca) – kl. VIII
 Wtorek / środa (1/2 czerwca) – kl. IV
 Środa / czwartek (2/3 czerwca) – kl. Va i VIIc
 Czwartek / piątek (3/4 czerwca) – VII ab
 Piątek / sobota (4/5 czerwca) – kl. VI ab
Zabieramy ze sobą śpiwory, stosowny strój sportowy, instrumenty
muzyczne, ministranci – strój liturgiczny. Koszt 120 PLN.
5. Następna informacja dotyczy majowych wywiadówek, zaplanowanych na
środę, 19 maja. Proponujemy, aby odbyły się one w formie onlinowej.
6. Nie odbędzie się zaplanowany egzamin próbny dla uczniów kl. VII –
przesuwamy go na termin jesienny.
7. Wycieczki szkolne również przesuwamy na termin jesienny – koniec września
– pierwsza połowa października.

