ZARZĄDZENIE NR 495.2020
PREZYDENTA MIASTA EŁKU
z dnia 6 maja 2020 r.
w sprawie rekomendacji zawieszenia zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk na terenie tych jednostek w okresie od 6 maja
2020 r. do 15 maja 2020 r.
Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148,
z późn. zm.) w związku z § 4d 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, 492, 595, 642, 742 i 780) zarządza się, co
następuje:
§ 1. 1. Rekomenduje się dyrektorom przedszkoli oraz szkół podstawowych, w których prowadzone
są oddziały przedszkolne, zawieszenie zajęć na terenie tych jednostek w okresie od 6 maja 2020 r. do 15 maja
2020 r. 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.), w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków edukacji,
wychowania i opieki, uwzględniając dobro i bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w czasie epidemii
COVID-19 oraz potrzebę przeciwdziałania szerzeniu się zakażeń COVID-19.
2. Rekomendacja zawarta w ust. 1 stanowi jednocześnie zgodę organu prowadzącego na zawieszenie zajęć.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli, dyrektorom szkół podstawowych
z oddziałami przedszkolnymi, prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk oraz Naczelnikowi Wydziału Edukacji.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Ełku
Tomasz Andrukiewicz
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