
 
 
Łódź, dnia 24 X 2020 r.  

Komunikat dyrektora na kolejny tydzień 26 października – 30 października 2020r . 

 Ze względu na nowe okoliczności związane z pojawieniem się kolejnych ograniczeń, podanych w dniu 

24 października 2020 r. w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w nawiązaniu do 

rozporządzeniu Dyrektora Szkoły z dnia 19 X 2020r. dotyczącym wskazania działań drugiego etapu dla 

tego okresu czasowego informuję, że nadal obowiązuje nauka zdalna, uczniowie pozostają  

w domach, sukcesywnie rozpoczynamy pracę z platformą Office 365.  

Możliwe jest, po uprzednim zgłoszeniu takiej woli wejście do szkoły uczniów po przybory, materiały 

plastyczne i prace w wyznaczonych godzinach, wg podanego harmonogramu. 

Wolę taką należy jednak dzień wcześniej zgłosić do sekretariatu szkoły lub do wychowawcy klasy,  

a podczas wizyty dokonać stosownego wpisu do zeszytu wejść znajdującym się na portierni.  

Harmonogram wejść klas: 

27 X 2020 r. – klasy: IV A LP i IV B LP i 6 OSSP,  w godzinach 9.00 - 16.00 

28 X 2020 r. – klasy: III A LP i  III B LP i III C LP, w godzinach 9.00 - 16.00 

29 X 2020 r. – klasy: II A LP i II B LSP i 5 OSSP, w godzinach 9.00 - 16.00 

30 X 2020 r. – klasy: I A LSP i I B LSP, w godzinach 9.00 - 15.00 

Telefon do sekretariatu 42 651 23 13  

e-mail: sekretariat@plastyklodz.pl 

Pojawienie się ucznia w szkole będzie równoznaczne z przestrzeganiem zasad sanitarno – higienicznych 

wprowadzonych na początku roku szkolnego rozporządzeniem dyrektora, które znalazły opis  

w regulaminie bezpieczeństwa na ten rok szkolny.  

Dodatkowo przypominam, że uczniowie nieletni (do 16-ego roku życia) mogą po mieście poruszać się 

w obecności dorosłego – wymóg ten dotyczy godzin 9.00-16.00, wprowadzony ostatnio przez Rząd. 

Od bieżącego tygodnia uczniowie będą już otrzymywać oceny, które będą wpisane do dziennika 

Librus. Frekwencja będzie zapisywana następująco: 

1. Oddana praca w terminie – NZ (czyli NAUCZANIE ZDALNE - równoznaczne z obecnością) 

2. Oddana praca po terminie – nieobecność usprawiedliwiona (można temu zapobiec, gdy 

wcześniej uczeń umówi się na zmianę terminu z nauczycielem) 

3. Nieobecność nieusprawiedliwiona – w przypadku, gdy uczeń nie odda pracy i nie zgłosi się do 

nauczyciela. 

Dyrektor Szkoły 
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