U W A G A !!!

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach
oświatowych.
Szanowni Państwo! Informujemy, że zajęcia w Szkole Podstawowej w Jeżach będą
zawieszone na 2 tygodnie, to jest od 12 do 25 marca 2020 r. Rodzice, którzy w dniach 12 i 13
marca br. nie będą mogli zapewnić dzieciom opieki, proszeni są o zgłoszenie tego faktu do
wychowawcy klasy lub sekretariatu szkoły.

Rodzicu!!!
•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;
• poinformuj dziecko, że w dzienniku elektronicznym nauczyciele będą zamieszczać zadania
do pracy w domu;
•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.

Uczniu!!!
•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 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;
• śledź wiadomości w dzienniku elektronicznym i wykonuj zlecone zadania;
•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.

Uczniu zostań w domu i ogranicz kontakty towarzyskie!
Dwutygodniowa przerwa w zajęciach w szkole to nie wakacje ani ferie. To czas, w którym
musimy zrobić wszystko, aby nie dochodziło do kolejnych zarażeń koronawirusem. Dlatego
pozostań w domu, nie spotykaj się ze znajomymi, nie przesiaduj w galeriach handlowych,
kinach i kawiarniach. Oprócz tego – dbaj o higienę i często myj ręce wodą z mydłem.
Pamiętaj, że to również od Ciebie zależy, czy wirus będzie rozprzestrzeniał się dalej!
Od 12 do 25 marca zajęcia w szkołach i na uczelniach zostały zawieszone. Powód jest prosty
– nie chcemy, abyście byli narażeni na zakażenie koronawirusem. Nie chcemy również, aby
wirus zarażał kolejne osoby.

Dlatego musisz pamiętać, że odwołanie lekcji nie oznacza, że możesz w tym czasie spotykać
się ze znajomymi i nadrabiać towarzyskie zaległości!
Imprezy typu „Korona party” lepiej przełożyć na później – kiedy wirus nie będzie nam już
zagrażał. Dlatego też w najbliższym czasie zrezygnuj z wszelkich spotkań towarzyskich i:
nie chodź na dyskoteki,
nie przesiaduj w galeriach handlowych,
zrezygnuj z kina, kawiarni i restauracji,
nie korzystaj z komunikacji publicznej (lub ogranicz ją do niezbędnego minimum),
nie uczestnicz w spotkaniach towarzyskich,
zrezygnuj z wycieczek!
Zajęcia zdalne i nauka w domu

Nauczyciele mogą przesyłać swoim uczniom materiały do pracy w domu. Wszystko po to,
aby koronawirus nie wpłynął na realizację programów nauczania.

Szkoły

Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki. Przeczytaj ulubioną
książkę, uzupełnij swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z
darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego
nauczyciela.
Więcej informacji: https://epodreczniki.pl/
Więcej informacji: www.navoica.pl oraz pod adresem e-mail: mooc_help@opi.org.pl.

