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Dyrektorzy szkół/placówek
województwa mazowieckiego

Szanowni Państwo,
od 10 października br. cały kraj został objęty strefą żółtą, z wyłączeniem powiatów
należących do strefy czerwonej, od 17 października w województwie mazowieckim strefą
czerwoną objęto 9 powiatów, w tym m. st. Warszawę oraz miasto Siedlce
https://www.gov.pl/web/koronawirus/powiaty-z-restrykcjami .
W strefie żółtej i czerwonej od 19 października 2020r. szkoły ponadpodstawowe, szkoły
podstawowe dla dorosłych, placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia
zawodowego muszą organizować pracę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r., poz. 1830)
Zaostrzenie zasad epidemicznych w Polsce wymaga również weryfikacji procedur
ustalonych w szkołach i placówkach w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa społeczności
szkolnej (Zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek
https://www.gov.pl/web/edukacja/zalecenia-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek-ze-strefczerwonej-i-zoltej
Proszę Państwa o szczególną rozwagę podczas realizacji zadań szkoły, takich jak, m. in.:
organizacja zebrań rad pedagogicznych i zebrań z rodzicami, szkoleń dla pracowników,
uroczystości szkolnych oraz innych przedsięwzięć z udziałem uczniów i kadry
szkół/placówek.
Sposób wykonywania ww. zadań powinien uwzględniać rozwiązania, które proponują
nowoczesne środki komunikacji lub formułę, która gwarantuje przestrzeganie reżimu
sanitarnego.
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało cyfrowe zasoby dostępne na stronie
gov.pl/zdalnelekcje. Sukcesywnie zamieszane są nowe propozycje materiałów
dydaktycznych, z których nauczyciele mogą korzystać podczas zajęć z uczniami szkół
podstawowych i ponadpodstawowych.
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Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za dotychczasowy wysiłek włożony w zagwarantowanie
bezpiecznej pracy szkół na Mazowszu.
Jestem wdzięczna za zaangażowanie i wyjątkową troskę o powierzonych Wam uczniów
i wychowanków. Dziękuje również za bieżące przekazywanie informacji do Kuratorium
Oświaty w Warszawie związanych z funkcjonowaniem szkół/placówek.
Jestem przekonana, iż pomimo bardzo trudnej sytuacji epidemicznej i wprowadzonych
ograniczeń, wspólnie zadbamy o jak najlepsze warunki edukacji dla dzieci i młodzieży.

Z wyrazami szacunku
Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska
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