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Burmistrz Miasta Łowicza informuje, że w dniu 13 maja 2020 r. rząd dał samorządom 

możliwość stopniowego wznowienia pracy szkół i placówek oświatowych.  

W związku z tym 15 maja br. podczas narady wspólnie z dyrektorami szkół 

podstawowych przeanalizowaliśmy możliwości ich otwarcia. Dyrektorzy przedstawili 

informację o liczbie dzieci z poszczególnych szkół, których rodzice nie mają możliwości 

pogodzenia pracy z opieką w domu i chcieliby skorzystać z zajęć opiekuńczo – 

wychowawczych w świetlicy szkolnej. 

Obecnie opracowywane są wewnętrzne procedury bezpieczeństwa oraz każda szkoła  

uzupełnia środki higieniczne, środki do dezynfekcji, potrzebne do zapewnienia jej 

bezpiecznego funkcjonowania.  

Informuję, że biorąc pod uwagę bezpieczeństwo dzieci i ich opiekunów, konieczność 

spełnienia restrykcyjnych wytycznych oraz sugestie dyrektorów, ustalono, iż od dnia 25 

maja 2020 r. możliwe jest zapewnienie opieki dla dzieci rodziców pracujących,  

z zachowaniem pierwszeństwa dla dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb 

mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących 

zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Informuję również, że będziemy na bieżąco śledzić sytuację epidemiczną w naszym 

mieście oraz zmieniające się dynamicznie zalecenia i wytyczne służb sanitarnych. Wszystkie 

te informacje mogą mieć wpływ na obecnie ustalone zasady uruchomienia samorządowych 

szkół podstawowych.   

 
Po ustaleniach z dyrektorami szkół podstawowych, kalendarz najważniejszych zmian, 

dotyczących funkcjonowania szkół podstawowych w naszym mieście wygląda następująco: 

od 18 maja br.: 

 możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-

wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju. 

Od 25 maja br.: 

 możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III 

szkół podstawowych; 

 możliwość zajęć dydaktycznych po uwzględnieniu bieżącej sytuacji epidemicznej  

w kraju; 

 organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, 

w tym szkół specjalnych; 

Od 1 czerwca br.: 

 organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży. 



Dyrektorzy szkół podstawowych, organizując w/w zajęcia oraz konsultacje z uczniami,  

stosują w swych działaniach niżej wymienione wytyczne: 

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna –  

plik w wersji word 

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna –  

plik w wersji pdf 

Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji word 

Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf 

Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji word 

Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf 

 

https://www.gov.pl/attachment/d009a065-5361-4893-9139-da936e085109 

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Wytyczne-GIS-%c5%bc%c5%82obki-

przedszkola-Pierwsza-aktualizacja.pdf 

  

 

        Burmistrz Miasta Łowicza 

          Krzysztof Jan Kaliński 
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