
Organizacja pracy szkoły od 22 marca do 11 kwietnia 2021r.  

oraz   

procedury rekrutacji do oddziałów zerowych, klas pierwszych  i 

klasy dwujęzycznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Dwujęzycznymi w Opalenicy 

 

Szanowni Rodzice, Kochani Uczniowie. 

 

W związku z Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostają 

wprowadzone w naszej szkole zmiany dotyczące funkcjonowania w następujących obszarach: 

 Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju 

Od 22 marca do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych  I-VIII  będą 

uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona 

z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej. 

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują         

w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem 

COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na 

terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców do dyrektora szkoły, który może być 

przesłany drogą mailową na adres szkoły: kontakt@spopalenica.pl 

 Co pozostaje bez zmian do 11 kwietnia 

Placówki wychowania przedszkolnego oraz oddziały „0” szkoły nadal pracują bez zmian, 

przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego. 

Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego                          

lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – 

ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną 

w domu. Warunkiem jest wniosek rodziców do dyrektora szkoły, który może być przesłany 

drogą mailową na adres szkoły: kontakt@spopalenica.pl 

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne 

lub w małych grupach. 

 

 



Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 22 

marca br. 

Informacja została umieszczona na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

 

 

Rekrutacja do oddziałów zerowych oraz klas pierwszych Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opalenicy 

 

 Oddziały zerowe 

18 marca 2021r.  w holu szkoły na ul. Poznańskiej i ul. Farnej zostały 

wywieszone listy dzieci przyjętych do oddziałów zerowych. Rodziców proszę o 

zapoznanie się z nimi osobiście lub telefonicznie przez kontakt z sekretariatem. 

Numery telefonów są podane na stronie internetowej szkoły 

www.spopalenica.pl 

 Klasy pierwsze 

18 marca 2021r.  w holu szkoły na ul. Poznańskiej i ul. Farnej zostały 

wywieszone listy dzieci przyjętych do klas pierwszych naszej szkoły. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20.03.2020r. w sprawie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pozwala na 
podanie tych informacji na stronie internetowej szkoły. Można się zatem 
zapoznać z w/w listami w zakładce Nabór do klasy pierwszej. 

 

 

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wracamy-czasowo-do-nauki-zdalnej-w-szkolach
http://www.spopalenica.pl/


Rekrutacja do klasy dwujęzycznej (7b)  Szkoły Podstawowej z 

Oddziałami Dwujęzycznymi w Opalenicy 

 

Przypominam, że okres od 22 marca do 19 kwietnia 2021r. to  czas na złożenie 

deklaracji przystąpienia do testu predyspozycji językowych w sekretariacie 

szkoły lub najlepiej ze względu na sytuację pandemiczną  drogą mailową –

kontakt@spopalenica.pl. Wzór deklaracji oraz terminarz i zasady rekrutacji są 

dostępne na stronie szkoły w zakładce Rekrutacja do klasy dwujęzycznej VII 

na rok szkolny 2021/22. 

Spotkanie z rodzicami kl. VI odbędzie się 29 marca 2021r. na 
platformie Office Teams.  

 

Z poważaniem 

Dyrektor Szkoły 

Grażyna Szulc 
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