Zarządzenie nr 8/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie
z dnia 22 marca 2021 r.
w sprawie wynajmów i funkcjonowania obiektów sportowych w SP 30 w Lublinie
w warunkach pandemii COVID-19
od dnia 22 marca 2021 r.
do 11 kwietnia 2021 r. lub do odwołania
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910), § 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dn. 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz.U.2020 poz.1389 z późn. zm.) § 9 ust. 1, pkt 1, 2, lit. a i b, pkt 3 i § 9 ust.20,
rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii (Dz. U. z 2020 poz.
2316 z późn. zm.)

kierując się odpowiedzialnością za bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły,
a także biorąc pod uwagę wyjątkowo trudną obecnie sytuację epidemiczną w kraju
zarządzam, co następuje:
§ 1. Wszystkie obiekty sportowe szkoły są niedostępne.
§ 2. Zajęcia pozalekcyjne, profilowane i SKS, tak jak wszystkie zajęcia szkolne,
z wyjątkiem pracy świetlicy, zostają zawieszone od dn. 22 marca 2021 r. do dnia 11
kwietnia 2021 r. lub do odwołania.
§ 3. Zawiesza się wynajem basenu, sal gimnastycznych i innych pomieszczeń
wszystkim podmiotom zewnętrznym od dnia 22 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r.
lub do odwołania.
§ 4. Realizację zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom szkoły.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 marca 2021 roku.
§ 6. W związku z ogłoszeniem rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 19 marca 2021 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu pandemii (Dz.U.2021 poz.512) i Rozporządzenia Ministra
Edukacji i Nauki z dn. 18 marca 2021 w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2021 poz.502) zarządzenie nr
4/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie z dnia 12 lutego 2021 r.
w sprawie funkcjonowania basenu szkolnego w warunkach pandemii COVID-19 od
dnia 13 lutego 2021 r. traci moc z dniem 22 marca 2021 roku.

