
KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH 

w sprawie stopniowego uruchamiania pracy Szkoły Podstawowej w Uwielinach 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, 

biorąc pod uwagę najnowsze rozporządzenia oraz wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, 

Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego oraz uwzględniając warunki 

epidemiczne na terenie Gminy Prażmów, podjąłem decyzję o stopniowym uruchomieniu pracy Szkoły 

Podstawowej w Uwielinach, wg poniższego kalendarza: 

- Od 25 maja br. - bezpośrednie zajęcia rewalidacyjne z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wymagającym wsparcia, w tym w realizacji zajęć rewalidacyjnych 

niezbędnych do jego prawidłowego rozwoju. Zajęcia te są dobrowolne za zgodą rodzica/opiekuna; 

- Od 25 maja br. - zajęcia opiekuńczo – wychowawczych dla uczniów klas I-III (grypy max. do 12 osób 

uzależnione od ilości zgłoszeń) oraz oddziałów przedszkolnych (do 3 grup po 12 osób), zajęcia będą 

odbywały się w wyznaczonych salach w budynku „C”. Na zajęcia zostaną przyjęte dzieci, których 

rodzice dostarczyli podpisany wniosek (dostępny na stronie internetowej szkoły); 

- Od 25 maja br. – konsultacje szkolne dla uczniów kl. VIII; 

- Od 1 czerwca br. – konsultacje szkolne dla pozostałych uczniów, na które uczniowie umawiają             

się z nauczycielem za pomocą modułu „WIADOMOŚCI”  w dzienniku elektronicznym. O terminie           

i miejscu informuje nauczyciel. Konsultacje będą odbywały się w wyznaczonych salach                           

w budynku „A”. 

Ponadto na chwilę obecną: 

1) Realizacja podstawy programowej będzie kontynuowana z wykorzystaniem metod i technik 

nauki zdalnej. Rodzice uczniów, którzy zdecydują się na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze  

w szkole, będą zobowiązani do uzupełnienia z dzieckiem materiału przekazanego                 

przez nauczyciela w formie zdalnej w trakcie gdy dziecko przebywa na zajęciach opiekuńczo – 

wychowawczych. 

2) Przygotowywania w kuchni szkolnej i wydawania posiłków zostanie uruchomione 

najwcześniej 27 maja br. pod warunkiem, że liczba chętnych dzieci do spożywania posiłków, 

zgłoszonych uczniów na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i do oddziałów przedszkolnych 

przekroczy 24. 

3) Zawieszone zostają kursy Gimbusa szkolnego (decyzja może ulec zmianie w przypadku 

zwiększenia  liczby uczniów korzystających z zajęć); 

4) Do 19 czerwca br. pozostają wyłączone z użytkowania budynek „B” oraz duża sala 

gimnastyczna. 

5) Od 25 maja br. częściowo uruchomiona będzie praca biblioteki szkolnej. Wypożyczyć            

lub oddać książkę będzie można po wcześniejszym umówieniu z bibliotekarzem za pomocą 

modułu „WIADOMOŚCI” w dzienniku elektronicznym lub drogą e-mail: zsu-zelman@wp.pl 

Stopniowe uruchamianie szkoły wiąże się z przestrzeganiem procedur i wytycznych, które znajdują 

się na stronie internetowej szkoły. 

 Jednocześnie apeluję do Wszystkich o zachowanie starannej ostrożności i dostosowanie się 

do niezbędnych rygorów jakie są konieczne by zminimalizować zarażenie wirusem COVID-19 

W razie pytań i wątpliwości pozostaję proszę o kontakt tel.: 22 726 76 40                                                

lub e-mail: sekretariat@zsuwieliny.pl i przedszkole@zsuwieliny.pl  

         Z poważaniem 

           Dyrektor SP w Uwielinach 

Robert Radoński 

mailto:zsu-zelman@wp.pl
mailto:sekretariat@zsuwieliny.pl
mailto:przedszkole@zsuwieliny.pl

