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Wójta Gminy Jonkowo 
z dnia 08.05.2020r. 

w sprawie zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych 
na terenie Gminy Jonkowo 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020r. poz.713 t.j.) w związku z §18 ust.2 pkt.2 i ust.3 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 

poz.69 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§1 

Polecam rozważenie dyrektorom placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Jonkowo, zawieszenie zajęć w kierowanych przez nich 

placówkach w okresie od dnia 11 maja 2020r. do dnia 17 maja 2020r. włącznie, z uwagi na 

wystąpienie na terenie Gminy Jonkowo zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na zawieszenie zajęć w placówkach oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Jonkowo, w okresie wskazanym w ust.1 

powyżej. 

W przypadku podjęcia przez dyrektora placówki decyzji o zawieszeniu zajęć należy 

o tym fakcie powiadomić organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

§2 

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Jonkowo. 

§3  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Zarządzenie Nr 41/2020 
Wójta Gminy Jonkowo 

z dnia 08.05.2020r. 

w sprawie zawieszenia działalności Żłobka Publicznego w Warkałach 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020r. poz.713 t.j.) w związku z art.54 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 

2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020r. poz.326 t.j.) oraz z §2a 

Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020r. 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz. U. z 2020r. poz.652 z późn. zm .) zarządza się co następuje: 

§1 

W dniach od 11 maja 2020r. do 17 maja 2020r. zawiesza się działalność Żłobka 

Publicznego w Warkałach. 

§2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Żłobka Publicznego 

w Warkałach. 

§3  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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