
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ZSP w 

Samostrzelu od 12 do 25 marca 2020 r. 

Od 12 marca do 25 marca 2020 r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje 

czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie szkoła nie będzie prowadziła zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z 

konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.  

Rodzicu ucznia ZSP w Samostrzelu  

• od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;  
• uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do 

szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;  
• od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania 

teoretycznego młodocianych pracowników; 
• śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o 

sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System 

Informacji Oświatowej. 
• zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo 

Edukacji Narodowej na platformie epodreczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, 

które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest 

bezpłatny; 
• nauczyciele ZSP w Samostrzelu będą umieszczać na e dzienniku zadania do samodzielnego 

wykonania 
• 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. 

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.  

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację 

sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji 

dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus 

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!  

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci 

poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc. 

Małgorzata Ciechanowska  

Dyrektor ZSP w Samostrzelu 

 

 

 
 


