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Zawieszenie zaj^c dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkotach i placowkach oswiatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oswiaty zostaje czasowo
ograniczone. Oznacza to, ze w tym okresie przedszkola, szkofy i placowki
oswiatowe zarowno publiczne, jak i niepubliczne nie be.d^ prowadzify zaj^c
dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej
wynikaj^ca
z koniecznosci zapobiegania rozprzestrzenianiu si£ koronawirusa.

Lekarze, specjalisci, eksperci WHO wskazuj% ze wprowadzenie odpowiednich i
odpowiedzialnych dzialari moze ograniczyc rozprzestrzenianie si? wirusa. Obecna sytuacja
epidemiologiczna w Polsce moze zagrozic zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw.
specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotowa! rozporza^dzenie, ktore czasowo
ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oswiaty na obszarze caiej Polski.

Zawieszenie zaj^c dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zaj^c dotyczy przedszkoli, szkol i placowek oswiatowych (publicznych i
niepublicznych), z wyja^tkiem:

• poradni psychologiczno-pedagogicznych;
• specjalnych osrodkow szkolno-wychow^awczych;
• mlodziezowych osrodkow wychowawczych, mlodziezowych osrodkow

socjoterapii, specjalnych osrodkow wychowawczych, osrodkow rewalidacyjno-
wychowawczych;

• przedszkoli i szkol w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy spolecznej;
• szkol w zakladach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
• szkol przy zakladach karnych i aresztach sledczych.

Dyrektorze,

• zaj^cia w Twojej szkole, przedszkolu, placowce b^dq. zawieszone na
2 tygodnie;

• 12 i 13 marca br. to dni, w^ ktorych w^ przedszkolach i szkolach podstawowych nie
b^da^ odbywaly si? zaj^cia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie dzialania
opiekuncze;

• od 12 marca br. uczniowie szkol ponadpodstawowych nie przychodza^ do szkol;
• poinformuj uczniow, rodzicow i kadr? pedagogiczn% o tym, jak b?dq. wygla^daly

kolejne dni;
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• od poniedzialku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodza_ do
przedszkoli i szkol. Nauczyciele pozostaja, w gotowosci do pracy;

• poinformuj niezwlocznie rodzicow i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania
placowki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne srodki komunikacji
z rodzicami i nauczycielami. Wywies informacje o zawieszeniu zaj?c w widocznym
miejscu;

• mozesz poprosic nauczycieli o to, aby przygotowali materialy dydaktyczne do
samodzielnej pracy uczniow w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaze
informacje dotycza.ce e-materialow, z ktorych moga. korzystac uczniowie i
nauczyciele;

• w szkolach prowadza^cych ksztalcenie zawodowe, w placowkach ksztalcenia
ustawicznego oraz w centrach ksztalcenia zawodowego zawieszenie zaj^c dotyczy
rowniez zaj^c realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;

• uczniowie branzowych szkol I stopnia b^da^cy mlodocianymi pracownikami nie
ucz^szczajq. do szkoly. Realizuja. jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na
dotychczasowych zasadach;

• od 16 marca br. b^da_ zawieszone zaj^cia realizow^ane w^ ramach turnusow
doksztalcania teoretycznego mlodocianych pracownikow;

• sledz na bieza^co komunikaty Glownego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa
Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj rowniez
komunikaty wysylane przez System Informacji Oswiatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oswiaty
nauczycielom pozostaja^cym w gotowosci do pracy przysluguje wynagrodzenie ustalone na
podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

• ze wzgl^du na bezpieczenstwo zdrowotne Twoje i Two) ego dziecka, zaj^cia zostana,
zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkolach podstawowych 12 i 13
marca br. b^dq. jeszcze prowadzone dzialania opiekuncze;

• zach^caj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie b^dzie lekcji w szkole.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodreczniki.pl. udost^pnia szereg
materialow edukacyjnych, ktore pozwalajq. uzupelnic, ugruntowac i poszerzyc
wiedz?. Dost^p do tych zasobow jest bezplatny;

• jesli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysluguje Ci zasilek opiekunczy do 14 dni.
Szczegolowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

• przekaz osobom, ktore b?d% opiekowac si? Twoim dzieckiem, podstawowe
informacje dotycza,ce bezpieczenstwa i higieny;

• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystosci pomieszczen, w
ktorych przebywasz;

• sledz na bieza_co komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju
oraz informacje przesylane przez dyrektora szkoly.



Uczniu,

pami?taj o swoitn bezpieczeristwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie sa. duze skupiska
ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoly nie powinna oznaczac dni wolnych od
nauki;
odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zaj?c w Twojej szkole. Przeczytaj
ulubionq. ksia^zk?, sprobuj uzupeinic swoje wiadomosci lub rozwijaj kompetencje.
Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materialow
rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
przestrzegaj w domu zasad higieny i czystosci pomieszczeri, w ktorych przebywasz.

Platforma epodteczniki.pl i materiafy do samodzielnej nauki

Zach?camy nauczycieli, aby w najblizszym czasie wspierali uczniow w nauce i przekazywali
materialy do samodzielnej pracy w domu. Szczegolnie prosimy o obj?cie opiek% uczniow,
ktorzy przygotowuja^ si? do tegorocznego egzaminu osmoklasisty, maturalnego oraz
zawodowego i udostejpnienie im niezb?dnych materialow.

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu nast?puj%cych roz\via^zan:
• dziennik elektroniczny;
• strona internetowa szkoly, przedszkola, placowki oswiatowej;
• mailing do rodzicow, a w przypadku uczniow starszych wysylanie materialow

bezposrednio do mlodziezy.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udost^pnilismy
e-materialy do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniow.
Epodreczniki.pl to biblioteka bezplatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualna. podstawa,
programowq. materialow edukacyjnych.

Jak si£ zabezpieczyc przed koronawirusem?

• Cz^sto myj r^ce przy uzyciu mydla i wody.
• Przy kaslaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odleglosci

od osob, ktore kaszlq. i kichaja,.

Osoby wracajq.ce z regionow zarazonych koronawirusem powinny powiadomic o tym
telefonicznie stacj? sanitarno-epidemiologiczna_ lub zglosic si? do oddzialu obserwacyjno-
zakaznego. Wi?cej informacji dotycza^cych koronaxvirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwon pod numer 800 190 590!
Bezplatna infolinia NFZ jest czynna ca!a_ dob?, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani
konsultanci poinformuja^ Ci?, co zrobic, by otrzymac pomoc.


