
KOMUNIKAT Nr 1/2020 

Burmistrza Zbąszynka  
 

 z dnia 11 marca 2020 r. 

 
 w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych w przedszkolach i szkołach na terenie 

Gminy Zbąszynek 

 

 Z uwagi na otrzymaną informację z Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie                

„Zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach 

oświatowych” 

Burmistrz Zbąszynka informuje, że 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograni-

czone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno pu-

bliczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja 

Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się 

koronawirusa. 

• zajęcia w szkołach, przedszkolach, będą zawieszone na 2 tygodnie;   

• 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą 
odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze; 

• od 12 marca br. uczniowie CKZiU w Zbąszynku nie przychodzą do szkół;  

• od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przed-
szkoli i szkół, nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;  

• w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicz-
nego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również za-
jęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu; 

• uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęsz-
czają do szkoły, realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotych-
czasowych zasadach;  

• od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształca-
nia teoretycznego młodocianych pracowników; 

• proszę o śledzenie na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Mini-
sterstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz komunikatów wysy-
łanych przez System Informacji Oświatowej.  

Poniżej znajdują się linki do strony MEN,  Kancelarii Premiera i Wojewody Lubuskiego z do-

kładnymi wytycznymi dla dyrektorów szkół i przedszkoli, rodziców uczniów i wszystkich zain-

teresowanych: 

• https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach; 

• https://www.gov.pl/web/koronawirus/zawieszenie-zajec; 
• https://www.lubuskie.uw.gov.pl/main/index.html  

 

 
         BURMISTRZ ZBĄSZYNKA 

 

      /-/ Wiesław Czyczerski 
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