Szanowni Państwo
Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.
Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i
niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji
Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W związku
z tym w wyznaczonym terminie na terenie szkoły nie będą mogły przebywać Dzieci. Nie będzie lekcji,
zajęć dodatkowych. Nie będzie pracować świetlica, a kuchnia zawiesi swoją działalność.
Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej 12 marca ( czwartek) i 13 marca (piątek) br. będą
jeszcze prowadzone w szkole działania opiekuńcze. Oznacza to, że Rodzice, którzy w tych dniach nie
będą mieli możliwości zorganizowania opieki dla swojego dziecka, mogą liczyć na opiekę nauczycieli
w godzinach, w jakich do tej pory ich dziecka przebywało w szkole (łącznie z pobytem w świetlicy
szkolnej).
Od 16 marca (poniedziałek) do 25 marca (środa), szkoła będzie zamknięta.
Jeśli mają Państwo dziecko w wieku do 8 lat, wówczas przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni.
Szczegółowe
informacje
znajdziesz
na
stronie
internetowej
ZUS.
W tym okresie nauczyciele będą starali się wspierać uczniów w nauce i przekazywać im materiały do
pracy w domu. Prosimy o zachęcanie dzieci do samodzielnej nauki, wykorzystywanie materiałów
przekazywanych przez nauczycieli i materiałów Ministerstwa Edukacji Narodowej dostępnych na
platformie epodręczniki.pl, pozwalających uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę.
W tym dla nas wszystkich trudnym czasie apeluję o możliwie całkowite poddanie się zasadom
przeciwdziałania sytuacji epidemiologicznej, szczególnie dotyczących unikania przez uczniów miejsc,
gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe). Wszystkim
nam powinno zależeć, aby wykorzystać ten czas na zminimalizowanie obecnego zagrożenia.
W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, spotęgowane wystąpieniem koronawirusa w Polsce,
proszę o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych
służb
sanitarnych
w
zakresie
kwarantanny
i
zasad
higieny.
Bardzo prosimy o sprawdzanie na bieżąco wiadomości przekazywanych za pośrednictwem dziennika
elektronicznego oraz strony internetowej. Zachęcamy również do zapoznania się ze szczegółami
dotyczącymi zawieszenia zajęć w szkołach na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej
https://liblink.pl/QUwI8IJ3bG
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