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Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Administracji
i Obsługi przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,
Pracodawcy uczniów młodocianych pracowników
województwa opolskiego
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że w okresie
od 12.03.2020 r do 25.03.2020 r. zostały zawieszone zajęcia dydaktyczne, wychowawcze oraz
opiekuńcze w szkołach i placówkach oświatowych. W związku z nadzwyczajną sytuacją
dotyczącą szerzenia się koronawirusa SARS-CoV-2, nie ma potrzeby codziennego przebywania
nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki na jej terenie. Jednocześnie
przypominam, że nauczyciele i inni pracownicy pozostają w gotowości
do podjęcia pracy, co oznacza, że w razie potrzeby dyrektor placówki może wezwać
ich do stawienia się w miejscu pracy lub wykonywania innych zadań.
Wierzę, że wspólnie z organami prowadzącymi, kierując się doświadczeniem
i rozsądkiem, dyrektorzy wypracują odpowiednie dla każdej szkoły i placówki rozwiązanie,
mając na względzie najważniejsze teraz bezpieczeństwo zdrowotne. Bardzo proszę
o podejmowanie działań według zaleceń Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji
Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Wojewody Opolskiego.
Rekomenduję przygotowanie materiałów do pracy zdalnej z uczniem. Mając na
uwadze dotychczas zrealizowany zakres podstawy programowej, należy uwzględnić
możliwości uczniów. Dyrektor szkoły powinien koordynować zakres oraz ilość
przekazywanych materiałów dydaktycznych. Należy wykorzystać dostępne kanały
komunikacji (np.: stronę internetową szkoły, dziennik elektroniczny, platformy
e-learningowe, pocztę elektroniczną, komunikatory itp.). Wkrótce także Ministerstwo
Edukacji Narodowej przekaże materiały edukacyjne do wykorzystania w obecnej sytuacji.
W tym szczególnym czasie, dbając o wspólne bezpieczeństwo, warto w miarę
możliwości skupić się na rodzinie i domu, unikając przebywania w dużych skupiskach ludzi.
Zachęcamy do bieżącego śledzenia stron internetowych i profili na Facebooku
Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty w Opolu. Jednocześnie
zobowiązuję dyrektorów szkół i placówek oświatowych do stałego kontaktu z wizytatorem

rejonowym lub w razie jego niedostępności - z Dyrektorem Wydziału Strategii Wspomagania,
Kontroli i Ewaluacji, Panią Małgorzatą Prokop, tel. 691733131, e-mail:
mprokop@kuratorium.opole.pl .
Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty ma na celu przede
wszystkim zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19. Dlatego też uczniowie
powinni pozostać w domu, aby maksymalnie ograniczyć kontakty z innymi osobami.
Apeluję również do pracodawców, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi
pracownikami w celu przygotowania zawodowego, aby w imię odpowiedzialności, kierując
się zdrowym rozsądkiem, umożliwili uczniom przebywanie w domu w okresie zagrożenia.
Żywię nadzieję, że kompleksowe, spójne działania pozwolą nam zachować najwyższy
możliwy poziom bezpieczeństwa zdrowotnego nas wszystkich.
Dziękuję Państwu za dotychczasowe zaangażowanie i działania podejmowane w tej
szczególnej dla nas wszystkich sytuacji.
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