
Komunikat nr 15/2022 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie 
z dnia 26 stycznia 2022 roku 

w sprawie aktualnej sytuacji epidemicznej w szkole 

w warunkach pandemii COVID-19 

 

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie! 

Mając na uwadze ostatnią decyzję Ministra Edukacji i Nauki (dot. zawieszenia zajęć 

stacjonarnych w klasach: V-VIII w dn. 27 stycznia – 27 lutego 2022 r.) oraz dzisiejsze 

informacje o ogromnym wzroście liczby zachorowań w całym kraju (ponad 53 000), 

stwierdzam, że zagrożenie zakażeniem COVID-19 nie zmniejszyło się i dlatego podtrzymuję 

decyzję o zawieszeniu wszystkich zajęć stacjonarnych w szkole we wszystkich klasach 

i oddziałach.  

Ponadto w związku z dużą liczbą osób objętych kwarantanną stwierdzam istotne braki 

kadrowe, co dezorganizuje i uniemożliwia pracę szkoły, ponieważ nie można zapewnić 

wszystkich zastępstw w trybie stacjonarnym, a uczniowie nie mogą przebywać na terenie 

placówki bez opieki. Podkreślam, że szkoła nie jest zamknięta, pracuje w trybie zdalnym. 

Dzięki temu Nauczyciele objęci kwarantanną mogą wykonywać swoje obowiązki wynikające 

ze stosunku pracy i realizować podstawę programową. Przebywając na kwarantannie, 

nauczyciel nie może wykonywać swoich obowiązków zawodowych w miejscu pracy. 

Przypominam również, że nie jestem decydentem obowiązujących aktów prawnych, ale ich 

wykonawcą. Obecnie decyzją PSSE na kwarantannie lub pod nadzorem PSSE przebywają 

dzieci i uczniowie z 44 (będzie: 47) oddziałów spośród 54 istniejących. Nadmieniam, że jestem 

w trakcie czynności proceduralnych zmierzających do objęcia kwarantanną lub nadzorem 

epidemicznym uczniów z kolejnych trzech klas. 

Od powrotu uczniów do szkoły, czyli od dnia 10 stycznia 2021 r. objęto kwarantanną 

lub nadzorem epidemicznym następującą liczbę klas i oddziałów: 

a) 10 - 16.01.2022 r. – 2 klasy 

b) 17 - 20.01.2022 r. – 20 klas/oddziałów 

c) 21 – 24.01.2022 r. – 22 klasy 

d) 25.- 26.01.2022 r. – 3 klasy w trakcie dokonywania zgłoszeń. 

 Sytuacja epidemiczna w naszej szkole jest więc wciąż bardzo trudna i nie poprawia się. 

Zmiany są dynamiczne, dlatego niezmiennie proszę o śledzenie komunikatów publikowanych 

na tablicy informacyjnej Vulcan oraz na stronie internetowej naszej szkoły: 

https://sp30.lublin.eu/. 

Z poważaniem 

 

 


