
Zarządzenie nr 03/03/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie przedłużenia 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 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), § 1 pkt.
1, 2, 3, 4  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 492),
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.
Ograniczenie  funkcjonowania  Szkoły  Podstawowej  im.  Jana  Pawła  II  w  Ostrowie  Lubelskim
przedłuża się do dnia 10 kwietnia 2020 r. 

§ 2.
W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania Szkoły Podstawowej  
im.  Jana  Pawła  II  w  Ostrowie  Lubelskim  są  realizowane  z  wykorzystaniem  metod  i  technik
kształcenia na odległość.

§ 3.
W okresie  od  dnia  25  marca  2020  r.  do  dnia  10  kwietnia  2020  r.  ogranicza  się  obowiązek
świadczenia  pracy  przez  pracowników  Szkoły  Podstawowej  im.  Jana  Pawła  II  w  Ostrowie
Lubelskim na terenie szkoły, z wyłączeniem przypadków gdy jest to niezbędne do realizowania
zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz gdy jest to niezbędne do
zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły.

§ 4.
W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. dyrektor może zlecić pracownikowi
niepedagogicznemu wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza
miejscem jej stałego wykonywania (pracy zdalnej).

§ 5.
1.Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.
2.  Wszyscy  pracownicy  Szkoły  Podstawowej  im.  Jana  Pawła  II  w  Ostrowie  Lubelskim  są
zobowiązani do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.

Dyrektor: Katarzyna Równiak


