ZARZĄDZENIE NR 04 / 2020
Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 13 w Pabianicach
z dnia 12 marca 2020 r.
w sprawie: zawieszenia prowadzenia działalności dydaktycznej ,
wychowawczej i opiekuńczej w Przedszkolu Miejskim nr 13 w Pabianicach
Na podstawie: 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. 2020.410); § 18 ust 2. pkt.2) rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sortu z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i
niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zmianami) oraz na mocy porozumienia z
organem prowadzącym Przedszkole w trybie narady dyrektorów szkół i przedszkoli miejskich z Prezydentem
Miasta Pabianic - zwołanej w dniu 11.03.2020 r.
oraz w związku z art. 68 ust. 1 pkt. 1 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019.1148
ze zmianami)

zarządzam, co następuje:
§ 1
W dniach od 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ogranicza się funkcjonowanie placówki .
§2
W okresie od 12 marca 2020r. do dnia 25 marca 2020 r. zawiesza się prowadzenie
działalności dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej z tym, że:
 w dniach 12 marca 2020r i 13 marca 2020 r. prowadzona będzie w przedszkolu
działalność opiekuńcza.
§3
Dyrektor Przedszkola o ograniczeniu oraz zawieszeniu zajęć zawiadamia w dniu
12.03.2020r. organ sprawujący nadzór pedagogiczny drogą mailową, zgodnie z dyspozycją
wizytatora rejonowego.
§4
By zapewnić ciągłość w funkcjonowaniu placówki i dostępność dla interesantów w
okresie od 16.03. 2020 r. do 25.03.2020r. wszyscy pełnoetatowi pracownicy przedszkola
przychodzą do placówki w wyznaczonym dniu - wg grafiku.
§5
Przedszkole będzie czynne dla interesantów :
 w dniach od 16.03. do 25.03 w godzinach 8.00- 13.00

§6
Wszyscy pracownicy pozostają w tym czasie w gotowości do pracy i są dostępni pod
telefonem. Okres przeznaczają na kwarantannę , jeśli mogą -wykonują pracę w domu.
Pracownicy proszeni są o nieprzychodzenie do pracy ( poza osobami dyżurującymi),
niewychodzenie z domu i jak najmniejsze kontaktowanie się z innymi ludźmi.
{Podejdźmy do tego poważnie i odpowiedzialnie. }
§7
Podanie do wiadomości i stosowania następuje poprzez udostępnienie treści niniejszego
zarządzenia na tablicy informacyjnej.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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