
Kalendarz zajęć w szkole na czas pandemii  
 

Podstawa prawna:  
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Na 
podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1148, z późn. zm.2)) 

 art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) w związku z  § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2003 r., nr 6, poz. 
69 z późn. zm.), 

 Decyzja Prezydenta Miasta Katowice: ES-III. 4424.15.2020.MK z dnia 22 maja 2020r.  
§ 1 

1. Po skutecznym poinformowaniu rodziców dzieci klas I-III w Szkole Podstawowej nr 60 im. 
Marii Grzegorzewskiej Specjalnej w Katowicach, uwzględniając aktualną sytuację 
epidemiologiczną w mieście Katowice oraz opinię nr NS/HD/67/20 z dnia 20 maja 2020 roku 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach w Zespole Szkół nr 3 w 
Katowicach zajęcia edukacyjne zostają zawieszone do 29 maja 2020r.  

2. Klasy I – III wznowią działalność stacjonarną od dnia 1 czerwca 2020r.  
3. Placówka zostanie przygotowana na przyjęcie dzieci, zgodnie z wytycznymi 

przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla 
przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, jak również do 
zawiadomienia organu sprawującego nadzór pedagogiczny o zawieszeniu zajęć 

§ 2 
Kalendarz edukacji na czas pandemii:  

Zmiany od 1 czerwca 2020r. 
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 
z możliwością prowadzenia zajęć 
dydaktycznych dla uczniów klas I-
III szkół podstawowych. 

Dla Uczniów klas I-III 
szkół podstawowych 

W zależności od sytuacji w danej 
szkole dyrektor zdecyduje czy będzie 
to kształcenie w formie stacjonarnej, 
czy z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość. 

Konsultacje na terenie szkoły ze 
wszystkich przedmiotów, w 
szczególności z tych przedmiotów, 
z których od 16 do18 czerwca 
będą zdawać egzamin 
ósmoklasisty 

Dla Uczniów klas VIII 
szkół podstawowych, 
w tym specjalnych 

Wymiar tych konsultacji zostanie 
uzależniony od potrzeb ucznia, a także 
warunków szkoły. 
Konsultacje będą dobrowolne dla 
ucznia, natomiast dyrektor szkoły 
będzie zobowiązany je zorganizować, 
biorąc pod uwagę możliwości szkoły i 
potrzeby uczniów, w tym szczególnie 
z niepełnosprawnością.  
MEN apeluje, aby wesprzeć uczniów i 
w miarę potrzeb oraz możliwości 
zorganizować dla uczniów z 
orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego indywidualne zajęcia. 

Konsultacje szkolne dla 
tegorocznych maturzystów 

Absolwentów szkół, w 
tym specjalnych, 
którzy w tym roku 
przystąpią do egzaminu 
maturalnego. 

W szczególności wsparcie dla 
uczniów z orzeczeniami o potrzebie 
kształcenia specjalnego i w miarę 
możliwości i potrzeb zorganizowanie 
dla nich konsultacji indywidualnych. 

Konsultacje ze wszystkich Uczniów pozostałych Wymiar tych konsultacji zostanie 



przedmiotów na ternie szkoły klas ze szkół dla dzieci 
i młodzieży   

uzależniony od potrzeb ucznia, a także 
warunków szkoły. 
Konsultacje będą dobrowolne dla 
ucznia, natomiast dyrektor szkoły 
będzie zobowiązany je zorganizować, 
biorąc pod uwagę możliwości szkoły. 

Od 1 czerwca 2020r. w zespole funkcjonuje biblioteka szkolna.  
§ 3 

 
1. Zarządzenie zostaje przesłane drogą elektroniczną na pocztę służbową nauczycieli. 
2. Wychowawcy klas zobowiązani są do przeprowadzenia konsultacji z Rodzicami i 

przesłanie dyrektorowi zespołu imiennych wykazów: 
a) Klasy I – III: uczniowie uczestniczący w zajęciach edukacyjnych  
b) Klasy IV – VIII: uczniowie uczestniczący w konsultacjach ze wskazaniem przedmiotów 
c) Klasy I – III Liceum Ogólnokształcącego: uczniowie uczestniczący w konsultacjach ze 

wskazaniem przedmiotów  
3. Wychowawcy przesyłają Rodzicom oświadczenia, które Rodzice wypełniają i przesyłają 

skan oświadczenia na adres Zespołu Szkół nr 3: zs3katowice@op.pl wpisując w tytule: 
Oświadczenie oraz imię i nazwisko ucznia. 

4. Na podstawie deklaracji dyrektor szkoły opracuje grafik zajęć dla uczniów.  
 
 

 
Elżbieta Ślęzakiewicz 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3  
W Katowicach  

 
 


