
Komunikat nr 14/2022 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie 

z dnia 21 stycznia 2022 roku 

w sprawie aktualnej sytuacji epidemicznej w szkole 

oraz ustalenia kontaktu z dyrektorem szkoły 

w warunkach pandemii COVID-19 

 

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie! 

Sytuacja epidemiczna w naszej szkole jest bardzo trudna i nie ukrywam, że nas 

zaskoczyła. Mimo zawieszenia wszystkich zajęć w całej szkole w dniu dzisiejszym 

wciąż wpływają do szkoły nowe zgłoszenia o zakażeniach koronawirusem w różnych 

odmianach. Informacje te docierają od Państwa Rodziców i Opiekunów oraz 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Dlatego niezmiennie proszę 

o śledzenie komunikatów publikowanych na tablicy informacyjnej Vulcan oraz na, 

znanej Państwu, stronie internetowej naszej szkoły. 

Zapewniam, że postępujemy zgodnie z obowiązującymi procedurami służącymi 

zoptymalizowaniu bezpieczeństwa uczniów i pracowników w czasie pandemii. Ponadto 

w dniu 7 stycznia br., przed powrotem dzieci do szkół, bardzo dokładnie poddano 

dezynfekcji wszystkie sale i pomieszczenia, odkażono powietrze przy użyciu 

zamgławiacza. Nadmieniam, że wykonywanie tych dodatkowych dla pracowników 

obsługi czynności podlega stałemu monitorowaniu. Szczepieniom poddali się kolejni 

pracownicy. Wariant OMIKRON okazał się jednak bardzo zaraźliwy. Jak wynika 

z przeprowadzonych wywiadów uczniowie z łagodnymi, nie zawsze zauważalnymi 

objawami uczęszczali do placówki… Teraz wspólnie musimy przetrwać trudną 

sytuację, jaką niewątpliwie jest zawieszenie wszystkich zajęć w całej szkole 

i w poczuciu odpowiedzialności społecznej podjąć kolejne wyzwania. By zapewnić 

dzieciom optymalne i bezpieczne warunki do nauki, musimy przeorganizować życie 

w szkole i w domu… Jeśli sytuacja epidemiczna w kraju oraz mieście się poprawi, 

z radością znów powitamy wszystkich uczniów w naszej placówce. Póki co, liczba 

zachorowań gwałtownie wzrasta, dlatego zajęcia zostały zawieszone do dnia 11 lutego 

bieżącego roku. 

W celu usprawnienia komunikacji i uniknięcia nieporozumień przypominam, że 

kontakt z dyrektorem instytucji zawsze odbywa się za pośrednictwem sekretariatu. 

Ponadto kontakt z dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza 

Wielkiego w Lublinie został określony, m.in., komunikatem nr 54/2021 w sprawie 

ustalenia kontaktu z dyrektorem szkoły również w warunkach pandemii COVID-19, 

zarządzeniem nr 6/2022 z dn. 21 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w organizacji pracy 

szkoły, zarządzeniem nr 36/2021 z dnia 10 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia 



zmian w „Systemie bezpieczeństwa Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza 

Wielkiego w Lublinie w okresie zagrożenia COVID-19” (pkt VI/16 str. 19): 

„Kontakt z dyrektorem szkoły realizowany będzie za pośrednictwem sekretariatu szkoły 

– telefonicznie (81 744 61 10), e-mailowo (poczta@sp30.lublin.eu) lub osobiście 

w każdy czwartek w godz. 15.00-17.00, po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym 

uzgodnieniu wizyty w szkole z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Osobista wizyta 

rodzica/opiekuna w szkole podlega ewidencji.” 

Łącząc wyrazy szacunku, liczę na zrozumienie i apeluję: Szczepmy się! 

 

Z poważaniem 
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