
KOMUNIKAT NR 3 

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4  

w Nowym Dworze Mazowieckim  

w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych                          

w sprawie przeciwdziałania koronawirusa. 

 
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 

informuje, że w dniach 12-13 marca 2020 roku zgodnie z zarządzeniem Premiera Rady 

Ministrów zawieszone zostają zajęcia dydaktyczne w szkole. Żłobek i przedszkole i oddziały 

„0”  pracuje w ww. dniach zgodnie z planem. 

W dniach 12 i 13.03.2020 roku w szczególnie uzasadnionych przypadkach małe  dzieci 

mogą skorzystać w tym terminie z zajęć wychowawczych. 

12 i 13.03.2020  roku dla uczniów z budynku Bema 312 i 227 na obiad będzie tylko zupa  

Od dnia 16 do 25 marca 2020 roku zajęcia dydaktyczne i wychowawcze są 

ODWOŁANE. 

Przekazuję Państwu zalecenia MEN dla rodziców na czas zamknięcia szkół, przedszkoli                 

i żłobków.  

„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; 
 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.” 
 

Ze szczegółami zaleceń MEN proszę się OBOWIĄZKOWO zapoznać  na stronie 

www.men.gov.pl. 

Wszystkie istotne informacje dotyczące funkcjonowania Zespołu będą Państwu 

przekazywane na bieżąco przez e-dziennik, stronę internetową, FB oraz ogłoszenia na 

drzwiach placówek. 
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