
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach 

 i placówkach oświatowych – od 12.03.2020r. 

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.  

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych 

działań może 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 całej Polski. 

Rodzicu,  

 ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną 

zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. 

będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze – jeżeli rodzic w tych dniach nie jest w stanie 

zapewnić opieki;  

 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; 

 jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe 

informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;  

 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. 

 

 

 

 

 

 



Szanowni Rodzice 

W związku z zamknięciem szkoły w Baninie przekazuję najważniejsze wiadomości: 

- szkoła pozostaje zamknięta od 16 do 25 marca 2020r.(nie będą prowadzone żadne zajęcia – 

dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze); 

- 12 i 13 marca 2020r. zajęcia opiekuńcze zostaną zorganizowane tylko dla tych uczniów, których 

rodzice nie mogą na te dni zorganizować opieki; 

- obiady będą wydawane 12 i 13 marca dla dzieci, którym zostały one wykupione; temat 

odwoływania obiadów na kolejne dni marca należy ustalać ze stołówką; 

- zostają odwołane wszystkie konkursy, zawody sportowe, zajęcia dodatkowe/pozalekcyjne (płatne 

 i bezpłatne); 

- w chwili obecnej nie ulega zmianie kalendarz organizacji roku szkolnego zatem nie mamy żadnej 

informacji o wydłużeniu zajęć w roku szkolnym 2019/2020 ani też o zmianach terminów egzaminu 

ósmoklasisty; 

- w wyznaczonych terminach nie odbędą się zaplanowane wycieczki; 

- odwołane zostają: zebrania z rodzicami, rekolekcje, egzaminy próbne siódmoklasistów; 

- zostają odwołane wszystkie wynajmy pomieszczeń – w budynku przy ul. Lotniczej 15 oraz 

Tuchomskiej 15; 

- rodzic, który będzie sprawował opiekę nad dzieckiem do 8 roku życia ma prawo do dodatkowego 

zasiłku opiekuńczego, wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy (wzór oświadczenia 

można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl  ) 

- w czwartek i piątek, 12 i 13 marca, sekretariat szkoły pracuje w godzinach 7.30-15.30, o godzinach 

pracy w dniach 16-25 marca 2020r. powiadomimy wkrótce.  

Z poważaniem 

Dyrektor szkoły – Ewa Kosznik 

 

 

 

http://www.zus.pl/

