
Zarządzenie nr 2/ 2020 
 Dyrektora Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej  

w Tarnobrzegu 
z dnia 11 marca 2020 r. 

w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID – 19 wśród 
społeczności szkolnej: 

§ 1 

1. Od 11 marca 2020r  zawieszam zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze 

dla uczniów z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.  

2. Od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do  

szkoły. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy. 
3. Zachęcam nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i 

przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie proszę o objęcie 

opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty i 

udostępnienie im niezbędnych materiałów.  

4. Wprzypadku dzieci najmłodszych w w klasach I-III, w szczególnych przypadkach 

kiedy rodzice nie mogą zorganizować opieki nad dzieckiem mogą je wysłać jutro 

12.03.2020r   do szkoły. Nauczyciele nie będą prowadzić standardowych lekcji, tylko 

zajęcia opiekuńcze. 

5.  Nauczyciele klas I-III, wychowawcy świetlicy zobowiązani są w dniach 

12 - 13.03.2020r stawić się do pracy zgodnie z planem zajęć. 

§ 2 

  Zasady określone w § 1 obowiązują do dnia 25 marca 2020r. włącznie. 

§ 3 

1. Wprowadza się obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów 

pracowników szkoły w czasie pracy. 

2.  Zaleca się wykorzystywanie kontaktów drogą komunikacji mailowej i telefonicznej. 

§ 4 

W celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID – 19 pracodawca może polecić 

pracownikowi wykonywanie przez czas oznaczony zakresu czynności określonych w umowie 

o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania zwanej dalej pracą zdalną. 

§ 5 

1. Zobowiązuje się pracowników  do przestrzegania rekomendacji Głównego Inspektora 

Sanitarnego dotyczących podstawowych środków ochronnych przeciwko koronawirusowi 

COVID – 19 

  

2. Informuję, że rodzicom dziecka do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego 

zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. 

a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 

w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368); 

Dyrektor 


