
 

 

Zarządzenie nr 02/03/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim 

z dnia 11 marca 2020 r. 
 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 

 w Ostrowie Lubelskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 
 

Na podstawie: § 2 ust. 1 pkt 3 i § 3 pkt 1 Rozporządzenia 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410), 

art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi 

sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 
W okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim 

 

§ 2. 
W dniach 12 i 13 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie nie będą 

odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze. 

 

 

§ 3. 

Od poniedziałku 16 marca 2020 r. do środy 25 marca 2020 r. uczniowie Szkoły Podstawowej  

im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim nie przychodzą do szkoły. W szkole zawiesza się zajęcia 

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. 

 

§ 4. 

Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy. 

 

§ 5. 

1. W dniach 12 – 25 marca 2020 r. wszyscy nauczyciele uczący w klasach I-VIII są zobowiązani do 

wsparcia uczniów w nauce i przekazywania materiałów do samodzielnej pracy w domu. 

Szczególnym wsparciem powinni być objęci uczniowie klasy VIII, którzy przygotowują się do 

egzaminu ósmoklasisty.  

2. Rekomenduje się wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań: 

 - dziennik elektroniczny, 

- strona internetowa szkoły, 

- mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do 

młodzieży, 

3. Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl znajdują się e-materiały do 

wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to 

biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów 

edukacyjnych. 

§ 6. 

Wychowawcy klas I-VIII są zobowiązani do poinformowania wszystkich rodziców o ograniczeniu 

funkcjonowania szkoły, wykorzystując do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji 

z uczniami. 

§ 7. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

         Dyrektor: Katarzyna Równiak 


