Kalendarz zmian w szkołach i placówkach do wakacji – uruchamiamy stopniowo
pracę szkół, placówek oświatowych, zajęcia specjalistyczne i wybrane formy
kształcenia praktycznego
Od następnego tygodnia tj., 18 maja br. uruchamiamy kolejne etapy stopniowego
powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych,
bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o
potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie.
Przywracamy również możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkolnictwie
branżowym. W kolejnych tygodniach przywrócimy zajęcia w klasach I-III szkoły
podstawowej, umożliwimy realizację praktyk zawodowych u pracodawców w klasach III
technikum oraz prowadzenie w szkołach konsultacji dla uczniów klas VIII szkoły
podstawowej i absolwentów szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do
egzaminów, następnie dla uczniów wszystkich pozostałych klas ze szkół dla dzieci i
młodzieży - pisze MEN
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zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich
prawidłowego rozwoju. Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych za
zgodą rodziców.
Planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach – do wakacji
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wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Od 25 maja br. uczniowie klas VIII
szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystana z konsultacji na
terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od
16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. 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.
Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą
mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.
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.

