
Zarządzenie dyrektora z dnia 09.04.2021 r. w sprawie zawieszenia 
zajęć stacjonarnych w Niepublicznym Przedszkolu Artystycznym  

i Językowym Przed-Szkółka w Opolu 
w Opolu w okresie od 12 kwietnia do 18 kwietnia 2021 r.  

 
 
 
Działając na podstawie Rozporządzenia ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 08 

kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Statutu Niepublicznego 

Przedszkola Artystycznego i Językowego „Przed-Szkółka” w Opolu zarządza się, co następuje: 

 

§1 Funkcjonowanie przedszkola 

1. W okresie od 12 kwietnia do 18 kwietnia 2021 w przedszkolu następuje czasowe zawieszenie 

prowadzenia stacjonarnie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, za wyjątkiem 

organizowania  tychże zajęć, prowadzonych na zasadach określonych w §2 niniejszego 

Zarządzenia. 

§2 Zasady przyjmowania dzieci na zajęcia w przedszkolu 

1. Dyrektor przedszkola  na wniosek rodziców dzieci  którzy: 

1) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, 

2) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, 

3) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, 

4) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, 

5) wykonują działania ratownicze, 

6) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 

ustawy z dnia 12 marca2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), 

7) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 

marca 2004r. o pomocy społecznej, 

8) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 

przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,9) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych 

ośrodkach preadopcyjnych, 

10) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 



11) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), i realizują 

zadania na terenie tych jednostek.  

2.Rodzic, należący do jednej/kilku  z wymienionych w §2 ust1 i 2 niniejszego Zarządzenia składa 

wniosek o uczestnictwo dziecka/dzieci w zajęciach bezpośrednio w placówce. 

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr. 1  do niniejszego Zarządzenia. 

4.Zajęcia  są prowadzone w godzinach 6.45-17.00 z zachowaniem dotychczas obowiązujących 

procedur w zakresie bezpieczeństwa dzieci i reżimu sanitarnego. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. 09.04.2021 r. 

 

 


