Szanowni Rodzice/Prawni opiekunowie,
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. Specjalne Ośrodki
Szkolno – Wychowawcze w kraju niestety miałyby pracować bez zmian. Dlatego w dniu
wczorajszym zwróciłam się z prośbą o wyrażenie zgody na odwołanie zajęć w naszej placówce
do Marszała Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie §18 pkt. 2 Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, w związku z powyższym od
dnia 16 marca do dnia 29 marca 2020 włącznie odwołuję w naszym Ośrodku wszystkie zajęcia.
Zatem w naszym Ośrodku nie będą odbywać się zajęcia zarówno Wczesnego
Wspomagania Rozwoju Dziecka, zajęcia w oddziałach przedszkolnych, lekcje w Szkole
Podstawowej, Branżowej Szkole I stopnia oraz Szkole Przysposabiającej do Pracy.
Wychowankowie internatu wyjeżdżają w dniu jutrzejszym tj. piątek 13.03.2020 r., a wracają
w dniu 30 marca 2020 r. bezpośrednio do szkoły. W tym dniu po odbytych lekcjach
wychowankowie wraz z wychowawcami udadzą się w miejsca, gdzie podczas remontu będą
przebywać do wakacji. Informuję jednocześnie, iż każdy rodzic zostanie powiadomiony
indywidualnie, gdzie będzie przebywało jego dziecko.
Przypominam rodzicom, że to nie są ferie, ale czas izolacji dzieci, aby powstrzymać
rozpowszechnianie się koronawirusa. Dlatego dzieci powinny przebywać w domu i nie
powinny spotykać

się z rówieśnikami,

a

ten kontakt

niech zastąpią

mediami

społecznościowymi. Ponadto proszę Rodziców o zadbanie szczególnie o higienę dzieci (częste
mycie rąk, kichanie w chusteczki lub zgięcie łokciowe), nie podawanie ręki na powitanie,
zachowały stosowną odległość przy witaniu się. Jeśli Państwa dzieckiem będzie opiekować się
bliska osoba, proszę przekazać jej podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich domowników warto rygorystycznie
przestrzegać w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których się przebywa
(dezynfekowanie klamek, telefonów komórkowych, klawiatur komputerowych, baterii
umywalkowych itp.)
Przypominam Państwu, że jeśli mają Państwo dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje
Wam zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej
ZUS.
Proszę również śledzić na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji
epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora Ośrodka na naszej
stronie www.sosw.torun.pl
Agnieszka Wyrwas
Dyrektor Ośrodka

