
KOMUNIKAT 

Planowany kalendarz zmian w Szkole Podstawowej 

 im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach. 

 

Od 18 maja br.:  

 przywracamy możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia zajęć rewalidacyj-

nych  i  wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Szczegółowe informacje będą Pań-

stwu przekazywane na bieżąco przez nauczycieli prowadzących zajęcia. 

Od 25 maja br.: 

 przywracamy zajęcia opiekuńczo- wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dy-

daktycznych dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej. 

Udział dzieci w zajęciach jest dobrowolny. Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości za-

pewnienia opieki przez szkołę, powinni o tym fakcie powiadomić wychowawcę. 

Szczegółowe wytyczne dotyczące zajęć będą Państwu przekazywane na bieżąco przez wy-

chowawców.  

Od 25 maja br.: 

 uczniowie klasy VIII będą mieli możliwość korzystania z indywidualnych lub grupowych 

konsultacji na terenie naszej szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych 

przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wy-

miar konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów. Konsultacje są dobrowolne 

dla ucznia, będą odbywały się wg harmonogramu zamieszczonego w dzienniku elek-

tronicznym w zakładce Wiadomości. 

Od 1 czerwca br.: 

 uczniowie pozostałych klas, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji indywidu-

alnych lub grupowych ze wszystkich przedmiotów na terenie naszej szkoły. Wymiar 

konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów. Konsultacje będą dobrowolne dla 

ucznia i zostaną zorganizowane wg  harmonogramu zamieszczonego w dzienniku 

elektronicznym w  zakładce Wiadomości. 

Harmonogram konsultacji będzie na bieżąco dostosowywany do potrzeb uczniów. 

 

Od 25 maja br.: 

 wznawiamy funkcjonowanie biblioteki szkolnej, która będzie otwarta dla uczniów 

w  każdy czwartek w godzinach od 12.00 do 13.00. 

Od 25 maja br. dyżury w szkole pełnią:  

 Psycholog szkolny – w każdy poniedziałek w godzinach od 11.00 do 12.00 

 Pedagog szkolny – w każdą środę w godzinach od 11.30 do 12.30. 



 

Zgłoszenie dziecka na zajęcia/konsultacje w szkole należy przekazać wychowawcy telefonicz-

nie lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego z co najmniej dwudniowym wyprzedze-

niem. 

Rodzic decydujący się na posłanie dziecka do szkoły jest zobowiązany: 

1. Zapoznać się z zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły procedurami bezpie-

czeństwa w okresie pandemii COVID-19. 

2. Wypełnić OŚWIADCZENIE stanowiące załącznik nr 1 do procedur. 

3. Wypełnić DEKLARACJĘ stanowiącą załącznik nr 2 do procedur. 

 

https://splezanypl.lh.pl/sites/default/files/O%C5%9AWIADCZENIE.pdf
https://splezanypl.lh.pl/sites/default/files/DEKLARACJA.pdf

