
ZARZĄDZENIE NR 20/2019/2020 

Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie 

z dnia 5 maja 2020r. 

w sprawie: 

okresowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Miejskim nr 2 we Włodawie w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Na podstawie § 18 ust. 2 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 (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b 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. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań  

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), 

po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej w Przedszkolu Miejskim nr 2 we Włodawie w okresie  

od 6 maja 2020 r. do 10 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz brakiem możliwości wdrożenia 

wszystkich wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w przedszkolu, co stanowi istotne zagrożenie 

dla zdrowia i życia dzieci. 

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania 

Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie, w tym sposoby realizacji podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego przez nauczycieli prowadzone będą  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

§ 2 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń 
Przedszkola Miejskiego  nr  2 we Włodawie. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

/Danuta Kloc/ 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 

we Włodawie 



Uzasadnienie do Zarządzenia Dyrektora z dnia 5 maja 2020 r. 

 

Zawieszenie zajęć w Przedszkolu Miejskim nr 2 we Włodawie podyktowane jest 

brakiem możliwości spełnienia wszystkich wymagań zawartych w Wytycznych Głównego 

Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 

2020 r. dla dyrektorów przedszkoli i organów prowadzących oraz Wytycznych 

przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.  

W chwili obecnej nie ma możliwości zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom 

uczęszczającym do przedszkola, jak również pracownikom placówki. Realizacja wytycznych 

wymusza podjęcie wielu działań, a w szczególności: przygotowanie i wdrożenie zmian  

w sposobie organizacji opieki nad dziećmi, opracowanie i wdrożenie procedur 

gwarantujących bezpieczeństwo dzieci i pracowników, których celem będzie zapobieganie 

rozprzestrzeniania się COVID-19; ograniczenie przestrzeni placówki w związku  

z koniecznością wyodrębnienia pomieszczenia na izolację, a także zapewnienie 

pracownikom indywidualnych środków ochrony osobistej (rękawice, maseczki, fartuchy 

ochronne, przyłbice) oraz wystarczającej ilości środków dezynfekujących. 

Obecnie trwają przygotowania do uruchomienia placówek przedszkolnych na terenie 

Włodawy. Działalność placówki zostanie wznowiona z chwilą dostosowania się do w/w 

wytycznych. Kwestią kluczową jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w przedszkolu.  

 


