
 

 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

 

w Publicznej Szkole Podstawowej 

im. Zawiszy Czarnego w Szczepankowie 

w trakcie trwania pandemii wirusa covid-19  

 

 

 

Podstawa prawna:  

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia  2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach 

 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia  2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia  2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 

 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia  2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków 

tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. 

 

5. Wytyczne sanitarne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra 

Edukacji Narodowej. 
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Wariant A – tradycyjna forma kształcenia 
 

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ  

i MEN dla szkół i placówek oświatowych. 

 

I   ZASADY OGÓLNE  

 

1. Organizacja zajęć w szkole: 

1)  Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji 

w warunkach domowych lub w izolacji. 

2) Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze 

do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów 

prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

 3)  Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym 

do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Mydło, ciepłą 

wodę i płyn dezynfekujący zapewnia szkoła. 

 4) Uczeń  w drodze do/ze szkoły musi być zabezpieczony w środki ochrony osobistej. 

Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 

zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych 

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona 

ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

 5) Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 

bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 

oczu, nosa i ust. 
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6)  Uczeń powinien pamiętać o częstym myciu rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły,   

przed   jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, 

ochronie podczas kichania i kaszlu oraz unikaniu dotykania oczu, nosa i ust. Uczeń 

powinien mieć własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

na stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce. Nie powinien zabierać do szkoły   

     niepotrzebnych przedmiotów. 

7) W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz 

do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust 

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. 

8)  W szkole nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust przez nauczycieli i uczniów podczas 

zajęć lekcyjnych. Pracownicy obsługi są zobowiązani nosić maseczki w przypadku 

kontaktu z uczniami.   Na terenie szkoły oraz boisku szkolnym maseczki nie są 

obowiązkowe także podczas przerw międzylekcyjnych, pod warunkiem zachowania 

bezpiecznej odległości. Osoby odwiedzjące szkołę ( w tym rodzice) są zobowiązani 

do stosowania maseczek i dezynfekcji rąk na terenie szkoły 

9) W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację, która 

umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, 

szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie 

szkoły (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne 

godziny przerw lub zajęć na boisku) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, 

w których odbywają się zajęcia. 

10) Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla 

szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych 

termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.  

11) Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

12) Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada 

szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

13) Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  
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14) Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, 

aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka 

powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  

15) Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, jeżeli jest taka możliwość, 

należy udostępnić uczniom co drugi boks lub wprowadzić różne godziny przychodzenia 

uczniów do szkoły, umieścić środek do dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni.  

16) Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

17) Organizowanie wycieczek jest dopuszczalne. Organizując je, należy zachować 

obowiązujące przepisy prawa i zasady bezpieczeństwa (ZAŁĄCZNIK 5). 

18) Podczas realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole stosuje się zasady 

sanitarne takie jak podczas zajęć lekcyjnych.  

19) Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny 

okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych 

w bibliotekach zawarte są w regulaminie korzystania z biblioteki (ZAŁĄCZNIK 7) .  

20) Rekomenduje się, we współpracy z pielęgniarką szkolną, ustalić i upowszechnić zasady 

korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając 

wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych 

m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

21) Należy zapewnić uczniom korzystanie z dystrybutorów wody pod nadzorem opiekuna. 

Zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane 

na stronie internetowej GIS. 

22) Nauczyciele na poszczególnych przedmiotach stosują zasady zawarte w procedurach 

obowiązujących w szkole w czasie trwania epidemii, z uwzględnieniem specyfiki tych 

przedmiotów.  

23) Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować 

dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe (np. sztuki walki, gimnastyka, 

koszykówka, piłka ręczna) i zastąpić je innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening 
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przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe). W miarę możliwości 

należy prowadzić zajęcia wychowania fizycznego na otwartej przestrzeni. 

24) Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 

lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń 

(piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić 

lub dezynfekować. W sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać 

umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości 

po każdych zajęciach. 

25) Dziecko z rodziny, której członek/członkowie są objęci kwarantanną, musi pozostawać  

     w domu.  Wszystkie osoby współzamieszkujące lub pozostające we wspólnym 

gospodarstwie domowym z osobą kwarantannową również podlegają kwarantannie. 

Dlatego też dzieci, których rodzice są na kwarantannie, nie mogą przychodzić do szkoły.  

26) W trakcie nauki muzyki uczeń powinien korzystać z własnego instrumentu. Instrument 

wypożyczony jest przypisany do jednego ucznia przez cały rok szkolny. Należy 

zrezygnować ze śpiewu chóralnego. 

27) O zawieszeniu  zajęć decydować będzie liczba osób podejrzanych o zakażenie 

lub zakażonych w szkole (liczba osób zakażonych/zapadalność/dynamikę wzrostu), w tym 

przypadki związane z transmisją poziomą oraz ogniskami instytucjonalnymi i ich 

charakterem. W przypadku, gdy zawieszenie zajęć jest spowodowane narażeniem, 

zakażeniem, zachorowaniem, które dotyczy ucznia lub pracownika szkoły, jego zakres jest 

uzależniony od oceny ryzyka transmisji zakażenia na pozostałych uczniów i personel. 

28) Nauczyciel na kwarantannie może wykonywać pracę, ale wyłącznie zdalną, o ile taki 

sposób zostanie ustalony z pracodawcą - dyrektorem szkoły. Kwarantanna nie oznacza 

niezdolności do pracy w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. 

o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 

i macierzyństwa zasiłek chorobowy, lecz stanowi niemożność wykonywania pracy  

w określony sposób. Nauczyciel na kwarantannie nie może pracować poza miejscem 

kwarantanny. 

 

29) W sytuacji, gdy jeden z uczniów zachoruje na COVID-19, kwarantannie będą musieli 

poddać się pozostali uczniowie z tej klasy. Wówczas prowadzenie dla nich zajęć w formie 

zdalnej będzie jedyną możliwością kontynuowania nauki. Nauka stacjonarna dla innych 

klas w danej szkole będzie zależała od tego w jakim stopniu byli oni narażeni 

na zakażenie. 

30) Decyzja przejścia na kształcenie w formie mieszanej (hybrydowej) będzie przedmiotem 

indywidualnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, na podstawie 
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przedstawionych przez dyrektora szkoły, konkretnych rozwiązań dotyczących organizacji 

zajęć szkolnych. 

31) Podczas wyjazdu uczniów na salę gimnastyczną w przy szkole podstawowej 

w Gierzwałdzie obowiązują zasady zawarte w regulaminie wyjazdów uczniów poza teren 

szkoły. 

 

2. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1) Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej miejscowo 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych.  

2) Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące 

do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta 

i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. 

3) Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza 

i po skorzystaniu z toalety. 

4) Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń 

sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych 

– poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach 

spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 

5) Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu 

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby 

uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

6) W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje 

dezynfekcji. 

7) Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich 

dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

8) Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic 

jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. Zalecenia w tym 

zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS. 
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9) Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 

 

3. Funkcjonowanie stołówki szkolnej w okresie trwania pandemii 

1) Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne 

pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków 

higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania 

żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności 

dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość 

stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków 

ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny 

stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych 

oraz sztućców, a także higieny osobistej. 

2) Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych 

zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami 

w czasie epidemii. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków lub w miarę 

możliwości - spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Przy 

zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy 

krzeseł po każdej grupie.  

3) Szczegóły pracy stołówki szkolnej zawarte są w odrębnym regulaminie (ZAŁĄCZNIK 2).  

 

4. Korzystanie z pomocy dydaktycznych  

1) Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 

lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń 

(piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić 

lub dezynfekować. 

2) W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 

detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości 

po każdych zajęciach.  

 

5. Organizacja zajęć świetlicowych  

1) Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić 
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zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji 

rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp 

dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, 

niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności 

przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji (ZAŁĄCZNIK 

6). 

 

6. Organizacja dowozu i odwozu uczniów.  

1) W organizacji bezpłatnego dowozu (przez gminy) uczniów do szkół obowiązują przepisy 

ogólne, które są uregulowane w zasadach obowiązujących w transporcie publicznym. 

2) Zarządzający transportem publicznym mogą podwyższyć limit pasażerów środku 

transportu publicznego. Danym środkiem transportu można przewozić, w tym samym czasie, 

nie więcej osób niż wynosi: 

a) 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, 

przy czym co najmniej połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna. 

b) 100% liczby miejsc siedzących albo 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, 

przy czym co najmniej połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna. 

3) Obowiązek noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa w sytuacji, 

gdy nie można zachować 1,5-metrowej odległości od innych. Usta i nos należy zasłonić 

w przestrzeni otwartej, gdy nie ma  możliwości zachowania 1,5 metrów odległości od innych, 

a także w przestrzeni zamkniętej – np. w sklepach, w komunikacji zbiorowej. Maseczkę 

trzeba obowiązkowo nosić m.in.: 

a) w autobusie, tramwaju i pociągu; dotyczy to także autokaru szkolnego (w tym pojazdu 

ciągnikowego) 

b) w samochodzie osobowym, jeśli jedziesz z kimś, z kim nie mieszkasz na co dzień, 

4) Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, 

zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, 

znacznym albo głębokim oraz tych, które mają trudności w samodzielnym zakryciu 

lub odkryciu ust lub nosa (ZAŁĄCZNIK 4). 
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8. Organizacja kontaktów i spotkań z rodzicami. 

1) Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. 

Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość, 

kontakt telefoniczny z wychowawcą klasy lub dyrektorem szkoły lub poprzez internet. 

2) Generalnie zalecamy, by ograniczyć wchodzenie do szkoły osób trzecich. Rodzice 

lub opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując 

dystans 1,5 m od innych rodziców i pracowników szkoły, przy czym powinni przestrzegać 

wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk). 

 

II  OBOWIĄZKI DYREKTORA W CZASIE PANDEMII 

W okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły  w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor szkoły odpowiada za organizację 

realizacji zadań tej jednostki, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, w szczególności: 

 

1) ustala, czy uczniowie i nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, 

oprogramowania i internetu umożliwiających interakcję między uczniami a nauczycielami 

prowadzącymi zajęcia; 

2) ustala, we współpracy z nauczycielami, technologie informacyjno-komunikacyjne 

wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć; 

3) określa zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do ustalonych 

technologii informacyjno-komunikacyjnych, o których mowa w pkt 2; 

4) ustala, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji 

zajęć, z których uczniowie mogą korzystać; 

5) ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów 

wychowania przedszkolnego lub szkolnego zestawu programów nauczania oraz, w razie 

potrzeby, modyfikuje ten zestaw; 

6) ustala, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, potrzebę modyfikacji 

w trakcie roku szkolnego realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego 

oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten program; 

7) ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć 

wynikających z ramowych planów nauczania dla poszczególnych typów szkół 

do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz tygodniowy zakres 
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treści nauczania z zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając 

w szczególności: 

a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 

b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 

c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia, 

d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, 

e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć, 

f) konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych 

zajęć; 

8) ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów 

na zajęciach oraz sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach 

edukacyjnych; 

9) zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem 

prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji; 

10) ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów 

oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania 

uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach; 

11) ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności 

oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku 

wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), a także warunki 

i sposób zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych; 

12) przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji 

zadań tej jednostki, w szczególności w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub zajęć, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 10 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe; 

13) koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby 

edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych 

kształceniem specjalnym, indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem 

przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem 
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rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjne oraz potrzeby osób uczęszczających 

na zajęcia, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe. 

14) Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, 

jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie 

uczniów. 

15) Zgoda i opinia, o których mowa wyżej, mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. 

W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, 

notatki, adnotacji lub w inny sposób. 

16)  Zawieszenie zajęć może dotyczyć w szczególności grupy, grupy wychowawczej, 

oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich 

lub poszczególnych zajęć. 
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III  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA  

      U PRACOWNIKÓW SZKOŁY  

1) Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się 

telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 

medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 

i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

2) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie 

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).  

3) W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować 

się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Rekomenduje się 

ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, 

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się 

do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, 

które miały kontakt z zakażonym. 

4) Szczegółowe zasady postępowania zawiera regulamin (ZAŁĄCZNIK 1). 

 

IV  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U UCZNIÓW 

1) Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę 

zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, 

powinien odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, 

zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób. Następnie powinien on niezwłocznie 

powiadomić rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany 

własny środek transportu).  

2) O zakażeniu ucznia powiadamiają dyrektora szkoły  rodzice lub sanepid. Szczegóły 

postępowania zawiera regulamin (ZAŁĄCZNIK 1). 

 

 

 

 

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/
https://gis.gov.pl/
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V  NAUCZANIE  HYBRYDOWE  I ZDALNE 

 

  

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa) 

 

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, 

etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich 

lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to 

zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. 

Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu 

pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie 

można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, 

ustnie, za pomocą maila, telefonu. 

Edukacja w systemie hybrydowym (mieszanym, blended learning) zakłada podział każdej 

klasy na dwie grupy, z których jedna uczyłaby się zdalnie, a druga miałaby uczęszczać 

na tradycyjne lekcje w szkole. System ten zakłada także cotygodniową rotację obu grup. 

 

1) Szczegółowe zasady  nauczania hybrydowego (mieszanego) zawarte są w odrębnym 

regulaminie (ZAŁĄCZNIK 8). 

 

 

Wariant C – kształcenie zdalne 

 

Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych 

na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji 

zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna 

opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji 

Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie 

kraju. 

 

 

1) System zdalnego nauczania powinien uwzględniać następujące zasady: równomierne 

obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia; zróżnicowanie zajęć 

w każdym dniu; możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia. Są to zasady dotyczące zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

określone § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 
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w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1166, z późn. zm.) wydane na podstawie art. 95a2) ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

 

2. Szczegółowe zasady nauczania zdalnego (na odległość) zawarte są w odrębnym 

regulaminie (ZAŁĄCZNIK 9). 

 

 

 


