
Komunikat 

     W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół w Medyni 

Łańcuckiej nasze zadania będą realizowane w następującej formie: 

1. Opłaty za obiady w szkole i przedszkolu za miesiąc marzec oraz opłata 

„stała" za przedszkole, będą zbierane od Rodziców dopiero po 

powrocie, czyli dopiero jak szkoła zacznie normalnie funkcjonować. 

Wyjątek stanowią Rodzice, którzy dokonują wpłat przelewem na konto- 

wpłaty należności dokonują do 5 kwietnia 2020r. 

2. Lista dzieci nieprzyjętych do naszego przedszkola na rok szk.2020/2021 

zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły, w terminie 

określonym w regulaminie rekrutacji. 

3. Uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów 

ustala się dzienną liczbę przedmiotów, z których nauczyciele będą 

zamieszczać wskazówki, materiały i zadania dla ucznia, wg. poniższego 

harmonogramu /pierwsza lekcja od 8.00, po każdej 15 min. przerwy/: 

(podany podział godzin jest oczywiście wirtualny – ma jedynie 

uporządkować zajęcia (tak dla uczniów jak i nauczycieli), a także 

spowodować, że zaczną się one odbywać w pewnym stałym rytmie). 

Oddział Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Klasa I ed. wczes. 
j. angielski 

ed. wczes. ed. wczes. 
religia 

ed. wczes. ed. wczes. 

Klasa II ed. wczes. ed. wczes. ed. wczes. 
religia 

ed. wczes. ed. wczes. 
j. angielski 

Klasa III ed. wczes. ed. wczes. 
religia 

ed. wczes. ed. wczes. 
j. angielski 

ed. wczes. 

Klasa IV religia 
j. polski 
j. angielski 
przyroda 

j. polski 
matematyka 
historia 
informatyka 

j. polski 
j. angielski 
matematyka 
plastyka 

technika 
j. angielski 
matematyka 
przyroda 

j. polski 
matematyka 
muzyka 
wf 

Klasa V Informatyka 

j. polski 

matematyka 

j. angielski 

historia 

matematyka 

j. polski 

religia 

biologia 

technika 

geografia 

j. angielski 

j. polski 

historia 

matematyka 

plastyka 

j. angielski 

j. polski 

muzyka 

matematyka 

wf 

Klasa VI j. angielski 

matematyka 

geografia 

religia 

matematyka 

technika 

historia 

j. polski 

 

j. angielski 

biologia 

j. polski 

informatyka 

j.  polski 

matematyka 

historia 

plastyka 

j. polski 

matematyka 

j. angielski 

muzyka 

wf 



Oddział Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Klasa VII j. polski 

j. angielski 

matematyka 

biologia 

religia 

j. niemiecki 

historia 

chemia 

j. polski 

geografia 

biologia 

j.  polski 

matematyka 

plastyka 

fizyka 

j. angielski 

historia 

matematyka 

chemia 

informatyka 

fizyka 

geografia 

matematyka 

j. polski 

muzyka 

wf 

Klasa VIII j. polski 

geografia 

matematyka 

j. angielski 

religia 

j. niemiecki 

historia 

chemia 

matematyka 

wos 

j. polski 

matematyka 

j. angielski 

fizyka 

ed. dla bezp.  

j. polski 

historia 

chemia 

biologia 

informatyka 

fizyka 

j. angielski 

matematyka 

j. polski 

wf 

 

4. W nauce uczniów nic się nie zmieni – nadal będą dowiadywać się z naszej 

strony www „co jest na dzisiaj zadane” i wykonywać podane przez 

nauczycieli polecenia (nauka czy testy z internetu, nauka z podręcznika, 

notatki czy zadania w zeszycie, ćwiczeniach, itp.). 

5. Każdy rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym 

zajęcia, w formie wskazanej przez każdego nauczyciela, codziennie w 

godzinach: 9.00 – 12.00.  

6. W razie problemów i potrzeb proszę o kontakt na maila szkoły lub 

telefonicznie pod numerem 17 7712663 (od wtorku do czwartku), 

w godz: 10.00- 12.00. 

 

                                                                          POZDRAWIAM WSZYSTKICH  

                                                                          Halina Golec- dyrektor 


