
 

Procedura zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej  w Strzygach 

ze względu na sytuację epidemiologiczną (COVID-19) 

przejście szkoły w zdalne nauczanie/nauczanie hybrydowe 
Podstawa prawna: 

 

 § 18 ust. 2a-2c , ust. 3 rozporządzenia MEN z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach - dalej 

r.b.h.p., 

 § 1 ust. 1 i 2 , § 2 ust. 1 i 5 rozporządzenia MEN z 12.08.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389), 

• uzasadnienie do projektu rozporządzenia MEN z 12.08.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 

niepublicznych szkołach i placówkach (https://legislacja.gov.pl/projekt/12336966/katalog/12708029#12708029 ) - dalej uzasadnienie do projektu 

rozporządzenia MEN z 12.08.2020 r. 

 Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz. U. 2020 poz. 1394) 

 

 

 

Zadanie     
 

 
Osoba odpowiedzialna 

 

 

Dokumentacja 
 

Termin 
 

Podstawa prawna z komentarzem 

 
 1.Ustalenie czy 

w szkole 

występuje 

zagrożenie 

epidemiologiczne 

powodujące 

zagrożenie 

zdrowia uczniów 

i podjęcie decyzji 

o zawieszeniu 

zajęć  
 

 
Dyrektor 

 

 
 ---  

 

Na bieżąco - § 18 ust. 2a r.b.h.p. 
- § 1 ust. 1 i 2 r.COVID-19 
Biorąc pod uwagę aktualną sytuację 
epidemiologiczną, która może zagrażad 
zdrowiu uczniów, dyrektor może zawiesid 
zajęcia w szkole na czas oznaczony. 
W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia 
MEN z 12.08.2020 r. czytamy, że "sytuacja 
epidemiologiczna nie została 
uszczegółowiona ze względu na koniecznośd 
uwzględnienia zarówno pojedynczych 
podejrzeo zakażeo lub samych zakażeo, jak i 
nagłego przyrostu liczby zakażeo nie tylko w 
szkole, ale i na danym obszarze (w gminie, 
regionie)". 
W przypadku podejrzenia wystąpienia w 
placówce zakażenia koronawirusem, należy 
zawiadomid właściwą miejscowo stację 
sanitarno-epidemiologiczną i stosowad jej 
zalecenia oraz ogólne zalecenia GIS lub 
Ministra Zdrowia, 



2.Zgoda organu 

prowadzącego na 

zawieszenie zajęć  
 

Dyrektor  

 
Wniosek do organu 

prowadzącego o wyrażenie 

zgody na zawieszenie zajęć  
 

Bezzwłocznie - § 18 ust. 2a i 2b r.b.h.p.  

Dyrektor może zawiesić zajęcia na czas 

oznaczony, po uzyskaniu zgody organu 

prowadzącego.  

W przypadku szkoły publicznej - właściwy 

organ JST.  

Zgoda organu prowadzącego może byd 
wydana także ustnie, telefonicznie, za 
pomocą środków komunikacji 
elektronicznej lub za pomocą innych 
środków łączności. W takim przypadku 
treśd zgody lub opinii powinna byd 
utrwalona w formie protokołu, notatki, 
adnotacji lub w inny sposób.  

Organ prowadzący Zgoda organu prowadzącego 

na zawieszenie zajęć  

 

Bezzwłocznie 

3. Pozytywna 

opinia Państwowej 

Powiatowej 

Inspekcji 

Sanitarnej  
 

 
 Dyrektor 

 

Wniosek do Paostwowej 
Powiatowej Inspekcji 

Sanitarnej o opinię w sprawie 
zawieszenia zajęd 

Bezzwłocznie - § 18 ust. 2a i 2b r.b.h.p. 
Dyrektor może zawiesid zajęcia na czas 
oznaczony, po uzyskaniu pozytywnej opinii 
właściwego paostwowego powiatowego 
inspektora sanitarnego. 
Opinia może byd wydana także ustnie, 
telefonicznie, za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej lub za pomocą 
innych środków łączności. W takim przypadku 
treśd zgody lub opinii powinna byd utrwalona 
w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w 
inny sposób. 
Jak czytamy w uzasadnieniu projektu do 
rozporządzenia MEN z 12.08.2020 r., 
pozytywna opinia właściwego paostwowego 
powiatowego inspektora sanitarnego wobec 
inicjatywy zawieszenia zajęd będzie 
uwzględniała kwestie skali zagrożenia 
epidemiologicznego dla danej społeczności 
szkolnej. 

Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna 

 
Wydanie pozytywnej opinii 

przez Państwową Powiatową 

Inspekcję Sanitarną 

Bezzwłocznie 

4. Zarządzenie w 
sprawie zawieszenia 

zajęć na czas 
oznaczony 

 
Dyrektor 

 

Zarządzenie dyrektora w 
sprawie zawieszenia zajęd w 

szkole 

Bezzwłocznie  

 
- § 18 ust. 2a r.b.h.p. 
Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po 
uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego 
paostwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego, może zawiesid zajęcia na czas 
oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną 



sytuację epidemiologiczną może byd 
zagrożone zdrowie uczniów. 
Dyrektor powinien wydad w tej sprawie 
zarządzenie. 

5. Zawiadomienie 
organu 

sprawującego 
nadzór 

pedagogiczny o 
zawieszeniu zajęć 

 
Dyrektor 

 

Zawiadomienie organu 
sprawującego nadzór 

pedagogiczny 

Bezzwłocznie  

 
- § 18 ust. 3 r.b.h.p. 
O zawieszeniu zajęd dyrektor zawiadamia 
organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

6. Zawiadomienie 
organu 

prowadzącego oraz 
organu 

sprawującego 
nadzór 

pedagogiczny o 
sposobie realizacji 

zajęć i innych zadao 
jednostki w trakcie 
zawieszenia zajęć 

 
Dyrektor 

 

Zawiadomienie organu 
prowadzącego oraz organu 

sprawującego nadzór 
pedagogiczny 

Bezzwłocznie  

 
- § 2 ust. 5 w zw. z § 2 ust. 1 r.COVID-19 
W sytuacji całkowitego lub częściowego 
ograniczenia funkcjonowania publicznych i 
niepublicznych jednostek systemu oświaty, 
zawieszone zajęcia są realizowane z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległośd. O sposobie realizacji zajęd i 
innych zadao jednostki systemu oświaty 
dyrektor informuje organ prowadzący tę 
jednostkę oraz organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny. 

7. Organizacja zajęć 
w związku z 

zawieszeniem zajęć i 
wprowadzeniem 

nauczania 
hybrydowego lub 

zdalnego w szkole. 

 
Dyrektor 

 

Powiadomienie organu 
prowadzącego oraz organu 

sprawującego nadzór 
pedagogiczny 

Bezzwłocznie Przy wprowadzeniu zdalnego nauczania w 
szkole z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległośd: 

dostęp do infrastruktury informatycznej, 
oprogramowania i internetu; 

technologie wykorzystywane przez 
nauczycieli do realizacji zajęd; 

w zajęciach; 

źródła i materiały niezbędne do realizacji 
zajęd; 

potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu 
programów nauczania; 

i radą rodziców potrzebę modyfikacji 



programu wychowawczo – profilaktycznego 
szkoły; 

 
Ustala się we współpracy z 

nauczycielami tygodniowy zakres treści 

nauczania z zajęć wynikających z 

ramowych planów nauczania, 

uwzględniając równomierne obciążenie 

uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 

zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 

możliwości psychofizyczne uczniów, 

łączenie przemienne kształcenia z użyciem 

monitorów ekranowych i bez ich użycia, 

ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć, 

konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 

wynikającego ze specyfiki realizowanych 

zajęć;  

sposób potwierdzenia uczestnictwa w 

zajęciach ucznia;  

zicom 

możliwość konsultacji z nauczycielem – z 

podaniem terminów;  

monitorowania postępów uczniów oraz 

sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności 

uczniów;  

egzaminów klasyfikacyjnych, 

poprawkowych i sprawdzenia wiadomości i 

umiejętności oraz warunki i sposób 

ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania;  

nauczycielom informację o sposobie i trybie 

realizacji zadań szkoły w zakresie 

organizacji kształcenia specjalnego, pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej, 

indywidualnego nauczania, zajęć 

rewalidacyjnych;  



uczniami uwzględniając potrzeby i 

możliwości psychofizyczne dzieci objętych 

kształceniem specjalnym , nauczaniem 

indywidualnym zajęciami rewalidacyjnymi.  

metod i technik kształcenia na odległość 

nauczyciel realizuje w ramach 

obowiązującego go tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio 

z uczniami a w przypadku godzin zajęć 

realizowanych powyżej tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych – w ramach godzin 

ponadwymiarowych.  

 

 


