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Zawieszenie zaj?? dydaktyczno-wychowawczych w
??obkach, przedszkolach, szko?ach i placówkach
o?wiatowych
Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu o?wiaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, ?e w
tym okresie przedszkola, szko?y i placówki o?wiatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie b?d? prowadzi?y zaj??
dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikaj?ca z konieczno?ci zapobiegania
rozprzestrzenianiu si? koronawirusa.
Lekarze, specjali?ci, eksperci WHO wskazuj?, ?e wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych dzia?a? mo?e
ograniczy? rozprzestrzenianie si? wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce mo?e zagrozi? zdrowiu
obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotowa? rozporz?dzenie, które
czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu o?wiaty na obszarze ca?ej Polski.
Zawieszenie zaj?? dydaktyczno-wychowawczych
Zawieszenie zaj?? dotyczy ??obków, przedszkoli, szkó? i placówek o?wiatowych (publicznych i niepublicznych), z
wyj?tkiem:
- poradni psychologiczno-pedagogicznych;
- specjalnych o?rodków szkolno-wychowawczych;
- m?odzie?owych o?rodków wychowawczych, m?odzie?owych o?rodków socjoterapii,
- specjalnych o?rodków wychowawczych, o?rodków rewalidacyjno-wychowawczych;
- przedszkoli i szkó? w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy spo?ecznej;
- szkó? w zak?adach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
- szkó? przy zak?adach karnych i aresztach ?ledczych.

Dyrektorze
Zaj?cia w Twojej szkole, przedszkolu, ??obku, placówce b?d? zawieszone na 2 tygodnie,
12 i 13 marca br. to dni, w których w ??obkach, przedszkolach i szko?ach podstawowych nie b?d? odbywa?y si?
zaj?cia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie dzia?ania opieku?cze.
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Od 12 marca br. uczniowie szkó? ponadpodstawowych nie przychodz? do szkó?,
poinformuj uczniów, rodziców i kadr? pedagogiczn? o tym, jak b?d? wygl?da?y kolejne dni.
Od poniedzia?ku 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodz? do ??obków przedszkoli i szkó?.
Nauczyciele pozostaj? w gotowo?ci do pracy.
Poinformuj niezw?ocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik
elektroniczny lub inne ?rodki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywie? informacj? o zawieszeniu zaj?? w
widocznym miejscu.
Mo?esz poprosi? nauczycieli o to, aby przygotowali materia?y dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu.
Ministerstwo Edukacji Narodowej przeka?e informacje dotycz?ce e-materia?ów, z których mog? korzysta? uczniowie i
nauczyciele. W szko?ach prowadz?cych kszta?cenie zawodowe, w placówkach kszta?cenia ustawicznego oraz w
centrach kszta?cenia zawodowego zawieszenie zaj?? dotyczy równie? zaj?? realizowanych w ramach praktycznej
nauki zawodu.
Uczniowie bran?owych szkó? I stopnia b?d?cy m?odocianymi pracownikami nie ucz?szczaj? do szko?y. Realizuj?
jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.
Od 16 marca br. b?d? zawieszone zaj?cia realizowane w ramach turnusów dokszta?cania teoretycznego
m?odocianych pracowników.
?led? na bie??co komunikaty G?ównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji
epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj równie? komunikaty wysy?ane przez System Informacji O?wiatowej.
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o?wiaty nauczycielom pozostaj?cym w
gotowo?ci do pracy przys?uguje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu
Ze wzgl?du na bezpiecze?stwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zaj?cia zostan? zawieszone od 12 marca br. W
przedszkolach i szko?ach podstawowych 12 i 13 marca br. b?d? jeszcze prowadzone dzia?ania opieku?cze.
Zach?caj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie b?dzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na
platformie epodr?czniki.pl. udost?pnia szereg materia?ów edukacyjnych, które pozwalaj? uzupe?ni?, ugruntowa? i
poszerzy? wiedz?. Dost?p do tych zasobów jest bezp?atny.
Je?li masz dziecko w wieku do 8 lat, przys?uguje Ci zasi?ek opieku?czy do 14 dni. Szczegó?owe informacje znajdziesz
na stronie internetowej ZUS.
Przeka? osobom, które b?d? opiekowa? si? Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotycz?ce bezpiecze?stwa i
higieny.
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Rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czysto?ci pomieszcze?, w których przebywasz.
?led? na bie??co komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesy?ane przez
dyrektora szko?y.

Uczniu
Pami?taj o swoim bezpiecze?stwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie s? du?e skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna,
kino, teatr, centra handlowe).
Przerwa w funkcjonowaniu Twojej szko?y nie powinna oznacza? dni wolnych od nauki.
Odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zaj?? w Twojej szkole. Przeczytaj ulubion? ksi??k?, spróbuj uzupe?ni?
swoje wiadomo?ci lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materia?ów
rekomendowanych przez Twojego nauczyciela.
Przestrzegaj w domu zasad higieny i czysto?ci pomieszcze?, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materia?y do samodzielnej nauki
Zach?camy nauczycieli, aby w najbli?szym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materia?y do
samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o obj?cie opiek? uczniów, którzy przygotowuj? si? do tegorocznego
egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udost?pnienie im niezb?dnych materia?ów.
Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu nast?puj?cych rozwi?za?:
dziennik elektroniczny;
strona internetowa szko?y, przedszkola, placówki o?wiatowej;
mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysy?anie materia?ów bezpo?rednio do m?odzie?y.
Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udost?pnili?my e-materia?y do wykorzystania przez
nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodr?czniki.pl to biblioteka bezp?atnych, sprawdzonych,
zgodnych z aktualn? podstaw? programow? materia?ów edukacyjnych.

Jak si? zabezpieczy? przed koronawirusem?
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Cz?sto myj r?ce przy u?yciu myd?a i wody.
Przy kas?aniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odleg?o?ci od osób, które kaszl? i kichaj?.

Osoby wracaj?ce z regionów zara?onych koronawirusem powinny powiadomi? o tym telefonicznie stacj? sanitarnoepidemiologiczn? lub zg?osi? si? do oddzia?u obserwacyjno-zaka?nego. Wi?cej informacji dotycz?cych koronawirusa
na stronie: gov.pl/koronawirus
Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwo? pod numer 800 190 590!
Bezp?atna infolinia NFZ jest czynna ca?? dob?, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformuj? Ci?,
co zrobi?, by otrzyma? pomoc.

?ród?o: Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej
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