Informacja dla rodziców dotycząca zawieszenia zajęć w szkołach

Szanowni Rodzice,
Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, wynikającą z konieczności
zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, funkcjonowanie naszej szkoły,
w terminie od 12 do 25 marca zostaje czasowo ograniczone.
W dniach 12 i 13 marca, od godz. 7.00 do 15.30 będzie działała tylko świetlica
szkolna. Rodzice, którzy nie będą mogli w tych dniach zapewnić opieki dzieciom, mogą
przysłać je do szkoły. Jednak dowóz dzieci do szkoły i odbiór ze świetlicy rodzic
zapewnia we własnych zakresie (w ww. terminie szkoła nie zapewnia dowozów).
Od 16 do 25 marca szkoła nie prowadzi również działalności opiekuńczej. W tych
dniach nie będzie działała również świetlica szkolna. Opiekę nad dziećmi sprawują
wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie – poza szkołą.
W związku z licznymi zachorowaniami na koronawirusa oraz zawieszeniem zajęć
szkolnych bardzo proszę wszystkich Rodziców, aby Uczniowie nie opuszczali
miejsca zamieszkania, nie spotykali się ze swoimi dziadkami (osobami starszymi),
przestrzegali zasad higieny i czystości pomieszczeń, a także – zarówno dzieci jak
i rodzice – nie wyjeżdżali w miejsca występowania koronawirusa. Szczególnie dotyczy
to wyjazdów za granice kraju. Apeluję też o ograniczenie różnego rodzaju spotkań
towarzyskich, zwłaszcza takich, w których uczestniczy większa ilość osób, unikanie
dużych skupisk ludzi (kin, centrów handlowych, komunikacji publicznej).
Jednocześnie zwracam uwagę, że zwieszenie zajęć to nie wakacje czy ferie.
W czasie zawieszenia zajęć uczniowie będą otrzymywali materiały dydaktyczne lub
wskazówki do samodzielnej pracy w domu. Okres zawieszenia zajęć w szkole nie
jest okresem odpoczynku od nauki. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Edukacji
zmienia się tylko forma prowadzonych zajęć. Informacje dotyczące materiału, który
uczniowie sami mają przerobić w domu będziemy umieszczać na stronie internetowej
szkoły (http://pspmurow.murow.pl), FB lub za pomocą e-dziennika.
Obecnie nie przewiduje się zmian dotyczących kalendarza roku szkolnego 2019/2020.
Prosimy również na bieżąco śledzić stronę internetową Gminy Murów
(http://murow.pl/) . Na niej również będą umieszczane informacje dotyczące aktualnej
sytuacji.
Z poważaniem,
Zofia Nawrot - dyrektor szkoły

Przydatne linki:
https://epodreczniki.pl/ - materiały do samodzielnej nauki;
https://www.kuratorium.opole.pl/ - aktualne informacje o sytuacji w odniesieniu do szkół;
https://gis.gov.pl/ - informacje i zalecenia dotyczące koronawirusa;

