
FUNKCJONOWANIE SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I ŻŁOBKÓW W OKRESIE OD 29 MARCA DO 9 KWIETNIA 

Na okres od 29 marca do 9 kwietnia 2021 r. nadal zamknięte pozostają szkoły podstawowa i szkoły 

ponadpodstawowe. W tym okresie zamknięte zostały także przedszkola, żłobki i kluby dziecięce. 

Do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,  żłobków i klubów dziecięcych 

mogą uczęszczać dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci 

rodziców, którzy: 

1) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, 

2) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, 

3) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, 

4) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, 

5) wykonują działania ratownicze, 

6) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), 

7) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48 a ustawy z dnia 12 

marca 2014 r. o pomocy społecznej, 

8) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 

przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy 

z dnia 12 marca o pomocy społecznej, 

9) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach 

opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, 

10) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,  

11) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo  oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4)   

i realizują zadania na terenie tych jednostek. 

 

Dla dzieci nieuczęszczających w tym czasie do przedszkoli jest organizowana nauka zdalna w formie 

ustalonej przez dyrektora jednostki. 

Nauka w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych nadal odbywa się w formie zdalnej na 

dotychczasowych zasadach. Prowadzone mogą być konsultacje indywidualne lub grupowe dla uczniów 

klas VIII szkoły podstawowej i klas III liceum ogólnokształcącego. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się z danym przedszkolem lub szkołą 

podstawową. 

 

 

Podstawa prawna: 

a) rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca  r.  w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 poz. 561); 

b) rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. 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 2021, poz. 560). 


