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ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I
PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

    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.

    Decyzja o odwołaniu zajęć w szkołach w całym kraju ma charakter zapobiegawczy i profilaktyczny.
Ograniczenie  dużych  skupisk  ludzi  pozwoli  zmniejszyć  szanse  na  szybkie  rozprzestrzenianie  się
koronawirusa lub innych wirusów.

Zajęcia będą zawieszone na 2 tygodnie.
12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.
Od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół.
Od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół.
Uczniowie  branżowych  szkół  I  stopnia  będący  młodocianymi  pracownikami  nie  uczęszczają  do
szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.
Ponadto Wojewoda Śląski polecił zamknięcie do odwołania żłobków i klubów malucha.

    Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z
wyjątkiem:

poradni psychologiczno-pedagogicznych;
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
młodzieżowych  ośrodków  wychowawczych,  młodzieżowych  ośrodków  socjoterapii,  specjalnych
ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych. 

    Rodzicu,

jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe
informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS.pl;
wzór oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 8 został załączony do pobrania na
końcu tego artykułu,
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;
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.

    Uczniu,

pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np.
komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/komu-przysluguje-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly-/2537033
https://epodreczniki.pl/


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. 

    Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które
kaszlą i kichają.

To od nas samych zależy, czy uda się maksymalnie ograniczyć skutki epidemii, poprzez stosowanie
się do wytycznych!

 
Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie

stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Całodobowa infolinia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej -
tel. 795-513-569 

Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!
Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.

Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię co zrobić, aby otrzymać pomoc.
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