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Szanowni Państwo Dyrektorry
szkół i placówek prowadzonych
przez Powiat Górowski

W związku zdecyzją Ministra Edukacji Narodowej mającej na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się
koronawirusa informuję, iż od 12 do 25 marca br. funkc.ionowanie placówek oświatowych .jest czasowo
ograniczone. oznacza to, że w tym okresie szkoĘ i placówki oświatowe nie będą prowadziły zajęć
dydaktyczn o-wychowaw czy ch.

Poniżej przedstawiam informację z Ministerstwa Edukacji Narodowej Departament Informacji i Promocji:

Lekarze, specjaliści, eksperci WHo wskazują, ze wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań
moze ograniczyć, rozprzestrzenianie się wirusa. obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce moŻe zagrozić
zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw' specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował
rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze caĘ Polski.

Zawieszeni e zajęć dydakĘczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć doĘcry przedszko|i, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z
wyjątkiem:

o poradni psychologiczno-pedagogicznych;
. specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
o młodzieżowych ośrodków wychowawczych' młodzieŻowych ośrodków socjoterapii, specjalnych

ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
o przedszkoli i szkół w podmiotachleczniczych ijednostkach pomocy społecznej;
o szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich'
o szkół przy zakładach karnych i aresztach śledcrych.

Dyrektorze,

o zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 Ęgodnie;
o lŻ i 13 marca br. to dni' w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywaĘ się

zajęcia dydaktyczno-wychowaw cze, a jedynie dziaŁania opiekuńcze;
o od 1Ż marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowyclr nie prrycl'rodzą do szkół;
. poinformuj uczniów, rodziców i kaclrę pedagogiczną o tym, jak hędą wyglądaĘ kolejne dni;
o od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół.

Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
o poinformuj niezwłocznie rodziców i naucrycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki.

Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacj i z rodzicami i nauczycielami.
Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
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możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy
uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaŻe informacje doĘczące e-materiałów'
z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe' w placówkach kształcenia ustawicznego oraz
w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć doĘczy równiez zajęć realizowanych w
ramach praktycznej nauki zawodu;
uczniowie branzowych szkół l stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają
do szkoĘ. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
od l6 marca br. będą zawięszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego
młodocianych pracowników;
śledź na bieżąco komunikaĘ Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN
o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj równiez komunikaty wysyłane przez System
Informacj i oświatowej '

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym
w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 s l ).

Rodzicu,

. Ze względu nabezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od l2
marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone
działania opiekuńcze;

. 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 uzupełnió, ugruntowaó i poszerryó wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

o jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat; przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe
informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

o przekaŻ osobom, które będą opiekowaó się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje doĘczące
bezpieczeństwa i higieny;

o rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
. śledź na bieząco komunikaĘ GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje

przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

o 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 oznaczaó dniwolnych od nauki;
o odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. PrzecryIaj ulubioną książkę,

spróbuj uzupełnió swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorrystaj przy tym z darmowej
platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego naucryciela;

o przestrzegaj w domu zasad higieny i crystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiĄ do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekarywali materiaĘ do
samodzielnej pracy w domu' Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którry przygotowują się do
tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych
materiałów.

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązafr

o dziennikelektroniczny;
. strona internetowa szkoĘ, przedszkola, placówki oświatowej;
o mailing do rodziców, & W przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do

młodzieŻy.
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Na platfonnie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-rnateriały do
wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka
bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

o Często myj ręce przy uŻyciu mydła i wody.
. Pr4 kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos' Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które

kaszlą i kichają.

osoby wracające z regionów zaraŻonych koronawirusem powinny powiadomió o tym telefonicznie stację
sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji
doĘczących koronawirusa na stronie: gov'p|/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 r90 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest crynna całą dobę, przez 7 dni w Ęgodniu. Wykwalifikowani konsultanci
poinformują Cię, co zrobić,by otrrymac pomoc'

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Górze podaje do wiadomości
numery telefonu pod, które naleĘ dzwonić, gdy zaobserwują Państwo u siebie bądź bliskich
niepokojące objawy, takie jak: wysoka gorączka, kaszel, duszności.

Numer alarmowy Powiatowej Stacji Sanitarno_Epidemiologicznej w Górze - tel.698 086 959.
Numer kontaktowy do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Górze - tel.65 543 23 54.
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Otr4vmujq:
I. Dyrektor Liceum ogólnokształcqcego im. Adama Mickiewicząw Górze;
2. Dyrektor Zespołu Szkół im' gen' Sylwestra Kaliskiego w Górze;
3. Dyrektor Specjalnego ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wqsoszu;
4. Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze;
5. Dyrektor Powiatowego Centrum Doskonglenia Nauczycieli i Porądnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego

w Górze,
6. aa.
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