KOMUNIKAT
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84
im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2021 r.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 561, 651, 701, 752,…).
Informuję, że oddziały przedszkolne nadal będą pracować w trybie stacjonarnym (do dnia

16 maja 2021 roku 0a i 0b – w budynku głównym – Radzymińska 227, a od 17 maja - w
Szkole Filialnej przy ul. Rozwadowskiej 9/11; 0c – Topazowa 26.)
Od dnia 4 maja 2021 r. wszystkie zajęcia w klasach I-III będą prowadzone w trybie
stacjonarnym, według obowiązującego planu lekcji.
Nauka w trybie stacjonarnym w klasach I-III odbywać się będzie:
- do dnia 16 maja 2021 roku, tak jak dotychczas w trzech lokalizacjach placówki,
- od 17 maja klasy IIIa, IIIc, IIIe i IIIf wracają do budynku przy ul. Radzymińskiej 232.
Od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 16 maja 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się
funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w zakresie klas IV –VIII.
Zajęcia w klasach IV-VIII od 4 do 16 maja w SP 84, tak jak do tej pory, będą prowadzone
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, głównie z użyciem
platformy MS OFFICE 365 TEAMS.
Od dnia 17 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie szkoły
w zakresie klas IV–VIII – zajęcia będą prowadzone w systemie hybrydowym
(mieszanym), równomiernie i naprzemiennie (stacjonarnie/zdalnie lub zdalnie/stacjonarnie)
według harmonogramu (będzie podany najpóźniej 14 maja 2021 roku), zgodnie
z obowiązującym planem lekcji.
Od 31 maja 2021 roku wszyscy uczniowie będą uczyć się stacjonarnie.
W dniach 25, 26, 27 maja 2021 r. odbywać się będzie egzamin ósmoklasisty. Te dni są wolne
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas I – VII.
Zarówno zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III, jak i nauka z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość dla uczniów klas IV-VIII do dnia 16 maja 2021 roku
odbywać się będą zgodnie z obowiązującym od 1 marca 2021 roku tygodniowym rozkładem
zajęć z zachowaniem następujących przerw międzylekcyjnych: 8.00 – 8.45, 8.55 – 9.40, 9.5010.35, 10.45 – 11.30, 11.40 – 12.25, 12.35 – 13.20, 13.30 – 14.15, 14.25 – 15.10, 15.20 – 16.05,
16.15 – 17.00.
Zajęcia świetlicowe będą prowadzone w godz. 6.45 – 17.45 dla dzieci, KTÓRE BĘDĄ
UCZYŁY SIĘ STACJONARNIE.

Zajęcia stacjonarne zorganizowane będą z uwzględnieniem aktualnych wytycznych MEiN, MZ
i GIS.
Przypominam, że 4 maja w SP 84 jest dniem dodatkowo wolnym od zajęć dydaktycznowychowawczych dla uczniów klas I-VIII.
Zofia Rostek
Dyrektor SP 84

