
 

KOMUNIKAT 8/2021 

Drodzy Uczniowie, Dzieci, Szanowni Rodzice i Opiekunowie 

 

 Od poniedziałku 26.04.2021r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki    z 
dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  
 
W klasach I - III zostaje wprowadzone nauczanie hybrydowe. Lekcje będą odbywać się 

stacjonarnie oraz zdalnie według ustalonego planu zajęć. Godziny trwania lekcji oprócz klas IC 

i III D nie ulegają zmianie (ewentualne zmiany wynikające z organizacji pracy szkoły będą 

przekazywane przez wychowawców oraz codziennie poprzez stronę szkoły w zakładce „Plan 

lekcji” – „Zmiany w planie”). 

Harmonogram nauczania hybrydowego od 26.04.2021 - 30.04.2021r. 

Poniedziałek 26.04.2021 

• Nauczanie zdalne – 1a, 1c, 2a, 2b, 2c, 2d  

• Nauczanie stacjonarne – 1b, 1d, 3a, 3b, 3c, 3d 

Wtorek 27.04.2021 

• Nauczanie zdalne – 1a, 1c, 1d, 2a, 2b, 2d  

• Nauczanie stacjonarne – 1b, 2c, 3a, 3b, 3c, 3d 

Środa 28.04.2021 

• Nauczanie zdalne – 1b, 1d, 2a, 2b, 2d, 3c, 3d 

• Nauczanie stacjonarne – 1a, 1c, 2c, 3a, 3b 

Czwartek 29.04.2021 

• Nauczanie zdalne – 1b, 1d, 2c, 3a, 3b, 3c, 3d 

• Nauczanie stacjonarne – 1a, 1c, 2a, 2b, 2d 

Piątek 30.04.2021 

• Nauczanie zdalne – 1a, 1b, 1c, 2c, 3a, 3b, 3d 

• Nauczanie stacjonarne – 1d, 2a, 2b, 2d, 3c 
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O zmianach harmonogramu nauczania hybrydowego  w kolejnych tygodniach będziemy 

informować na bieżąco.   

Świetlica szkolna będzie czynna w godzinach od 6.30-17.00 wyłącznie dla uczniów klas I-III 

realizujących w danym dniu nauczanie stacjonarne. 

Dla uczniów objętych nauką zdalną odbywać się będą zdalne zajęcia świetlicowe. Szczegółowy 

plan zostanie zamieszczony w kalendarzu aplikacji Teams. 

Obiady dla uczniów klas I-III będą wydawane w ustalonych godzinach wyłącznie dla tych, 

którzy w danym dniu realizują nauczanie stacjonarne. 

W sprawie opłat za posiłki w miesiącu kwietniu, proszę kontaktować się z intendentem szkoły 

pod email; sp1@rumia.edu.pl lub telefonicznie  58 671 08 48 w 157. 

Oddziały przedszkolne pracują w trybie stacjonarnym. Posiłki dla dzieci z oddziałów 

przedszkolnych wydawane będą na dotychczasowych zasadach w stołówce szkolnej. 

Jednocześnie zostają przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego 

funkcjonowania szkół i placówek. Przedłuża się okres zawieszenia zajęć stacjonarnych dla 

uczniów klas IV -VIII szkoły podstawowej. 

 

W związku z powyższym traci moc komunikat 7/2021. 

 

Zachęcam do bieżącego śledzenia informacji udostępnianych na stronie internetowej 

https://www.gov.pl/web/edukacja oraz aktualności na stronie głównej MEN, gdzie znajdują się 

m.in. odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Rumi 

 

Arkadiusz Skrzyński 
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