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Szanowni Państwo 

Dyrektorzy szkół i przedszkoli 

 

 

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 11 marca 2020 r.  Minister Edukacji Narodowej wydał 

rozporządzenie wynikająca w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Zgodnie z zapisem § 2 ust. 1 w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.                   

na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek 

systemu oświaty. Od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą 

do przedszkoli i szkół. 

Natomiast Państwo dyrektorzy szkół i przedszkoli powinni zapewnić ochronę mienia zakładu 

pracy i nieprzerwanej pracy obiektów, urządzeń i instalacji, których unieruchomienie może 

stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego  przez najbliższe dwa tygodnie, biorąc 

pod uwagę jednak główny cel w/w rozporządzenia – należy dążyć do przebywanie jak 

najmniejszej liczby osób  w kierowanych jednostkach. 

W przypadku nauczycieli są oni zobowiązani do bycia w gotowości do świadczenia pracy, 

mogą przebywać w domu. Pracownicy administracji i obsługi powinni przebywać w szkole        

w minimalnej możliwej liczbie, o ile nie jest możliwe zupełne zamknięcie jednostki. Nie jest 

to jednak przerwa  od pracy podległych pracowników.  

Przy podejmowaniu decyzji proszę o uwzględnienie głównego celu działania, to znaczy 

zmniejszenia możliwości przenoszenia wirusa poprzez kontakty między ludźmi. Nie oznacza 

to jednak zaprzestania wykonywania obowiązków przez pracowników, ale zmianę formy, 

miejsca i sposobów ich realizacji. Istnieje także możliwość wykorzystania urlopu 

wypoczynkowego, skorzystania ze specjalnego zasiłku opiekuńczego. 

Informuję, że  pracodawca decyduje czy pracownicy będą w stanie gotowości w domu                   

czy na czas przestoju powierzy pracownikowi inną odpowiednią pracę. Przypominam jednak,                    

że dyrektor szkoły/ przedszkola kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz, 

jest odpowiedzialny za porządek na terenie szkoły i stan techniczny urządzeń jak również 

odpowiada za majątek jednostki. 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom 

jak i pozostałym pracownikom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje 

wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1). (Art.  81.  [Prawo                         

do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy] §  1.  Pracownikowi za czas 

niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn 

dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego 

zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik 

wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania- 60% 

wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe                       

od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych 

przepisów). 
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Jak wynika z kodeksu pracy, pracodawca może jednak powierzyć pracownikowi inną 

odpowiednią pracę, za której wykonanie przysługuje wynagrodzenie przewidziane za tę pracę 

(art. 81 par. 3 k.p.). 

 

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.    

 

Proszę o śledzenie na bieżąco komunikatów zamieszczanych na platformie Ministerstwa 

Edukacji Narodowej. 

 

                                                                           

Z poważaniem 

 

                                                                           Burmistrz Kolbuszowej 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

 

1) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bukowcu, 

2) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Domatkowie, 

3) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kolbuszowej Górnej, 

4) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przedborzu, 

5) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Weryni, 

6) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zarębkach, 

7) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kupnie, 

8) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Widełce, 

9) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, 

10) Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnego w Kolbuszowej Dolnej, 

11) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2,  

12) Dyrektor Przedszkola nr 1,  

13) Dyrektor Przedszkola nr 2, 

14) Dyrektor Przedszkola nr 3, 

15) Dyrektor Przedszkola w Kolbuszowej Dolnej, 

16) Dyrektor Przedszkola w Kolbuszowej Górnej, 

17) Dyrektor Przedszkola w Widełce, 

 


