
SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r.                      

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz z obowiązującymi 

wytycznymi przeciwepidemiologicznymi MENiN, MZ i GIS oraz procedurami szkolnymi 

od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę w tzw. 

systemie hybrydowym.  

Natomiast od 31 maja br. wszyscy uczniowie uczą się już stacjonarnie w szkołach. 

 
W związku z powyższym przedstawiamy harmonogram nauki w systemie hybrydowym. 

Zajęcia w formie stacjonarnej zgodnie z obowiązującym planem zajęć. 

 

17.05-19.05 (poniedziałek-środa): 

 

Stacjonarnie, uczą się klasy: 4a, 4b, 7a i 8 

Zdalnie, klasy: 5, 6b, 6a, 7b 

 

20.05-21.05 (czwartek - piątek):  

 

Stacjonarnie, klasy: 5, 6b, 6a, 7b i 8 

Zdalnie, klasy: 4a, 4b i 7a 

 

24.05.2021 (poniedziałek); 

 

Stacjonarnie, klasy: 5, 6b, 6a, 7b i 8 

Zdalnie, klasy: 4a, 4b i 7a 

 

28.05 (piątek): 

 

Stacjonarnie, klasy: 4a, 4b, 5 i 7a 

Zdalnie, klasy: 6b, 6a, 7b i 8 

 

Świetlica szkolna  funkcjonuje bez zmian. 

 

Dni egzaminów ósmoklasisty (25-27 maja) są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych (nie ma lekcji zdalnych). 

O szczegółach organizacyjnych poinformują wychowawcy klas. 

 

Drodzy uczniowie! 

Zapewniamy, że zrobimy wszystko, by powrót po tak długiej przerwie był dla Was 

spokojny i odbył się w przyjaznych warunkach, jakie nasza szkoła stara się zawsze zapewnić. 

Nie zarzucimy Was kartkówkami, klasówkami, a będziemy wspomagać w odbudowie więzi 

społecznych. 

Cieszymy się, że  wracacie i czekamy z niecierpliwością na spotkanie z Wami – obraz  

na ekranie komputera nigdy nie zastąpi Waszej obecności na żywo w szkole. Do zobaczenia! 

 

Alina Banaszak  

Dyrektor Zespołu Szkół w Choczu 

 

 



Rozkład jazdy autobusu szkolnego. 
 

 

 

 

 

OD 17-21.05.2021 R. 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 
12:40 

 
12:40 12:40 12:40 12:40 

15:15 
 

15:15 15:15 14:30 14:30 

 

Godziny porannego dowozu bez zmian – takie same jak we wrześniu. 

 

OD 24 – 28.05.2021 R. 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

12:40 
 

egz. 
ósmoklasisty 

egz. 
ósmoklasisty 

egz. 
ósmoklasisty 

12:40 

15:15 
 

Odjazd  
12:00 

Odjazd 
11:30 

Odjazd 
11:15 

14:30 

 

W dniach od 24-27.05.2021 r. ze względu na egzamin ósmoklasisty kl. I-III oraz IV – VII   

mają dni wolne od zajęć dydaktycznych (nie ma zdalnych lekcji). 

 

Dowóz do szkoły w dni egzaminu: 

Nowa Kaźmierka – 7:40 

Stara Kaźmierka – 7:45 

Kwileń   – 7:50 

Nowolipsk  – 8:15 

Stary Olesiec  – 8:20 

 

 


