
25.04.2020 

Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN kształcenie na odległość w 
szkołach zostało przedłużone do dnia 24 maja 2020r. Procedury dotyczące organizacji nauczania na 
odległość można znaleźć na stronie szkoły w zakładce: dokumenty szkoły 

14.04.2020r. 

Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 9 kwietnia 2020 kształcenie 
na odległość w szkołach zostało przedłużone do dnia 26 kwietnia 2020r. Procedury dotyczące 
organizacji nauczania na odległość można znaleźć na stronie szkoły w zakładce: dokumenty szkoły - 
inne dokumenty szkolne. 

 

06.04.2020r. 

Informujemy, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, tegoroczna przerwa świąteczna będzie trwać 
od 9 do 14 kwietnia. W tych dniach nie będzie zajęć, nauczyciele nie będą wysyłać zadań. 
Niestety, nie wiadomo jeszcze czy po świętach wracamy do szkoły. Decyzja jest uzależniona od 
sytuacji rozwoju pandemii i decyzji rządu, o czym będziemy Państwa informować. 
Mimo wszystko życzymy Państwu spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych. 

 

31.03.2020 

Pragniemy Panstwa poinformować, że Rada Rodziców naszej szkoły przyłącza się do akcji "Pomoc 
dla szpitala". Organizowana jest pomoc dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie. Im nas więcej tym 
lepiej. Potrzebne są: mleczka do mycia, mydła w płynie ,płyny uniwersalne, maseczki, gogle, fartuchy 
jednorazowe plyny do dezynfekcji, rekawiczki jednorazowe. 

Miejsce zbiórki - portiernia Zespołu Szkół Nr 3 Specjalnych im. J.Korczaka, przy ul, Zamenhofa 5 w 
Pszczynie. Potrzebne środki można dostarczać do szkoły do dnia 03.04.2020 r. 

W imieniu Rady Rodziców dziękujemy 

 

26.03.2020 

wyjasnienie: Na podstawie zapisów poradnika MEN nauczyciel w czasie organizowania nauki na 
odległość nie kontroluje frekwencji ucznia. Wpisy obecności w e-dzienniku "ZN" (zdalne nauczanie) lub 
"nwz" (nie bierze udziału w zajęciach) mają dla nauczyciela wartość informacyjną, i nie są wliczane do 
podsumowania rocznej frekwencji ucznia. 

Link do poradnika:  Kształcenie na odległość–poradnik dla szkół.pdf 

 

24.03.2020 

INFORMACJA NA TEMAT ORGANIZACJI NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCEGO W DNIACH OD 25 
MARCA DO 10 KWIETNIA 

 

19.03.2020r. 

Drodzy Rodzice 
NA CZAS ZAMKNIĘCIA SZKOŁY Z POWODU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO 
KORONAWIRUSEM, OD PIĄTKU 20.03.2020 r. UMOŻLIWIAMY KONTAKT TELEFONICZNY Z 
ZESPOŁEM SZKOLNYCH PSYCHOLOGÓW/PEDAGOGÓW. 
TELEFON JEST CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8.00 – 15.00. 

https://dokumenty.men.gov.pl/Ksztalcenie_na_odleglosc_%E2%80%93_poradnik_dla_szkol.pdf
http://www.zs3s.pna.pl/upload/files/2020_info_rodzice_zdalne%283%29.pdf
http://www.zs3s.pna.pl/upload/files/2020_info_rodzice_zdalne%283%29.pdf


Uczniowie i rodzice potrzebujący wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, mogą 

kontaktować się pod podanym numerem telefonu: 516 824 817 

Dyżur pełni Pani Aleksandra Kowalska (pedagog). W zależności od potrzeb skontaktuje się z 
pozostałymi członkami zespołu: 
Panią Moniką Piontek (pedagog) 
Panią Elżbietą Kokoszką (psycholog) 
Panią Kingą Banasik – Kędzior (psycholog) 
 
W zakładce "Aktualności" znajdziecie Państwo informacje: 
- jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, 
- jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się, 
- jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci. 

 

13.03.2020 

Szanowni Rodzice, 
w czasie zamknięcia szkoły prosimy o codzienne śledzenie informacji na e-dzienniku i na naszej stronie 
internetowej. Nauczyciele będą z Państwem i z uczniami w kontakcie, wykorzystując takie narzędzia kontaktu jak: 
e-dziennik, e-mail, sms, WhatsApp, Messenger oraz rozmowy telefoniczne. 
 
W klasach 1-8 „L” oraz klasach szkoły branżowej nauczyciel przedmiotu będzie kontaktował się z Państwem i z 
uczniami w dniu planowanych zajęć poprzez e-dziennik i wysyłał określone polecenia czy zadania do zrealizowania 
dla ucznia. Może też przesłać linki do wybranych stron edukacyjnych, czy w porozumieniu z Państwem 
zadecydować o innym sposobie komunikacji. Nauczyciel będzie również informował o terminie wykonania danego 
zadania.  
 
W klasach 1-8 „U” oraz klasach SPDP formy pracy oraz rodzaje przesyłanych zadań czy poleceń będą uzależnione 
od indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia. Decyzję o rodzaju zadań będzie podejmował 
wychowawca w porozumieniu z Państwem. Na stronie szkoły (aktualności) znajdziecie Państwo linki do 
darmowych edukacyjnych stron internetowych uczących poprzez zabawę. 

 
Wykorzystajmy ten trudny czas, gdy nie będzie lekcji w szkole do samodzielnej nauki ucznia. Zaistniała sytuacja 
jest dla nas dobrą okazją do kształtowania u uczniów kompetencji cyfrowych oraz osobistych, społecznych i w 
zakresie uczenia się. 

 LIST WICESTAROSTY PSZCZYŃSKIEGO DO RODZICÓW UCZNIÓW POWIATU PSZCZYŃSKIEGO 

 

11.03.2020 

Szanowni Państwo 

W związku z oświadczeniem MEN i sytuacją zagrożenia epidemiologicznego w Polsce szkoła będzie zamknięta 
od poniedziałku 16 marca do dnia 25 marca.  W razie jakichkolwiek zmian będziemy Państwa informować na 

bieżąco poprzez stronę internetową szkoły oraz dziennik elektroniczny. 

W czwartek i piątek (12 i 13 marca) nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczne. W tych dniach szkoła zorganizuje 

zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów, których rodzice/opiekunowie nie zdążyli zapewnić odpowiedniej 
opieki w domu. W przypadku możliwości, zgodnie z zaleceniem MEN, prosimy o pozostawienie w tych dniach 
dziecka w domu. W tych dniach nie będzie obiadu, a w kwestii dojazdu prosimy kontaktować się z przewoźnikiem 
– tel. na stronie szkoły w zakładce „dla rodziców”. 

ZALECENIA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ:            

Rodzicu, 
- zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej 
na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów   edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, 
ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny; 
- jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje 
znajdziesz na stronie internetowej ZUS; 
- przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa 
i higieny; 
- rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz; 
- śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane 
przez dyrektora szkoły. 
 

http://www.zs3s.pna.pl/upload/files/2020_Informacja_WICESTAROSTY.pdf


Uczniu, 
- pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja 
publiczna, kino, teatr, centra handlowe); 
- przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki; 
- odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj 
uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje, skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i 
materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela; 
- przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz. 
 


