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Procedura postępowania w sytuacji zawieszenia zajęć w szkole  

i  przedszkolu ze względu na sytuację epidemiologiczną 

 (COVID-19) w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Szkoły Podstawowej  

i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim 

 

Na podstawie: 

§ 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 - dalej r.COVID-19, 

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 Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w 

warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego 

 

§ 1. 

Cel procedury 

Procedura organizuje zadania i zasady działania wszystkich podmiotów placówki w celu 

zapewnienia wypełnienia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku 

szkolnego spoczywających na przedszkolu i szkole na czas tymczasowego zawieszenia zajęć 

w przedszkolu i/lub w szkole. 

§ 2. 

Ograniczenia w funkcjonowaniu placówki 

1. Określone czasem zawieszenie zajęć i nauczanie zdalne grupy uczniów. 

2. Określone czasem zawieszenie zajęć i nauczanie zdalne klasy/oddziału. 

3. Określone czasem zawieszenie zajęć i nauczanie zdalne etapu edukacyjnego. 

https://sip.lex.pl/#/document/17000098?unitId=par(18)ust(2(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17000098?unitId=par(18)ust(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/19017017?unitId=par(1)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/19017017?unitId=par(1)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/19017017?unitId=par(2)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/19017017?unitId=par(2)ust(5)&cm=DOCUMENT
http://legislacja.gov.pl/projekt/12336966/katalog/12708029#12708029
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4. Określone czasem zawieszenie zajęć i nauczanie zdalne całej szkoły. 

§ 3. 

Zadania dyrektora 

Zadanie 
Osoba 

odpowiedzialna 
Dokumentacja Termin Podstawa prawna z komenatrzem 

1. Ustalenie czy w 

szkole, 

przedszkolu, 

placówce 

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 zagrażać 

zdrowiu uczniów, dyrektor może 

zawiesić zajęcia w szkole, przedszkolu, 

placówce na czas oznaczony. 

W uzasadnieniu do projektu 

rozporządzenia MEN z 12.08.2020 r. 

czytamy, że "sytuacja epidemiologiczna 

nie została uszczegółowiona ze 

względu na konieczność uwzględnienia 

zarówno pojedynczych podejrzeń 

zakażeń lub samych zakażeń, jak i 

nagłego przyrostu liczby zakażeń nie 

tylko w szkole lub placówce, ale i na 

danym obszarze (w gminie, regionie)". 

W przypadku podejrzenia wystąpienia 

w placówce zakażenia koronawirusem, 

należy zawiadomić właściwą 

miejscowo stację sanitarno-

epidemiologiczną i stosować jej 

zalecenia oraz ogólne zalecenia GIS lub 

Ministra Zdrowia, dostępne na stronie 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ 

oraz https://gis.gov.pl/. 

Decyzję o zawieszeniu zajęć, dyrektor 

będzie mógł podjąć dopiero po 

uzyskaniu pozytywnej opinii 

właściwej miejscowo stacji sanitarno-

epidemiologicznej i wyrażeniu zgody 
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przez organ prowadzący (patrz pkt 2 i 

3). 

2. Pozytywna 

opinia Państwowej 

Powiatowej 

Inspekcji 

Sanitarnej 

Dyrektor 

Wniosek do 

Państwowej 

Powiatowej 

Inspekcji 

Sanitarnej o 

opinię w 

sprawie 

zawieszenia 

zajęć 

Bezzwłocznie 

- § 18 ust. 2a i 2b r.b.h.p. 

Dyrektor może zawiesić zajęcia na czas 

oznaczony, po uzyskaniu pozytywnej 

opinii właściwego państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego. 

Opinia może być wydana 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. 

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu 

do rozporządzenia MEN z 12.08.2020 

r., pozytywna opinia właściwego 

państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego wobec inicjatywy 

zawieszenia zajęć będzie uwzględniała 

kwestie skali zagrożenia 

epidemiologicznego dla danej 

społeczności szkolnej. 

- § 18 ust. 2c r.b.h.p. 

Zawieszenie zajęć może dotyczyć w 

szczególności: grupy, grupy 

wychowawczej, oddziału, klasy, 

etapu edukacyjnego lub całej szkoły 

lub placówki, w zakresie wszystkich 

lub poszczególnych zajęć. 

Dyrektor będzie mógł wystąpić o 

zawieszenie zajęć w tradycyjnej formie 

także w przypadku np. grupy uczniów 

przewlekle chorych (na podstawie 

opinii lekarza sprawującego opiekę 

zdrowotną nad uczniem) lub grupy 

uczniów, którzy posiadają wydane 

przez poradnię psychologiczno-

Państwowa 

Powiatowa 

Inspekcja 

Sanitarna 

Wydanie 

pozytywnej 

opinii przez 

Państwową 

Powiatową 

Inspekcję 

Sanitarną 

Bezzwłocznie 
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pedagogiczną orzeczenie o potrzebie 

indywidualnego nauczania - czytamy 

w uzasadnieniu do projektu 

rozporządzenia MEN z 12.08.2020 r.,  

W odniesieniu do przedszkoli i szkół 

specjalnych działających w 

podmiotach leczniczych, zawieszenie 

zajęć oraz specjalnych działań 

opiekuńczo-wychowawczych, musi 

zostać uzgodnione z kierownikiem 

podmiotu leczniczego lub ordynatorem 

oddziału szpitalnego. 

3. 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. 

Po uzyskaniu pozytywnej opinii przez 

Państwową Powiatową Inspekcję 

Sanitarną w przedmiocie zawieszenia 

zajęć, dyrektor musi zwrócić się 

również o uzyskanie takiej zgody do 

organu prowadzącego. 

W przypadku szkoły publicznej - 

właściwy organ JST, w przypadku 

szkoły niesamorządowej - organ 

założycielski. 

Zgoda organu prowadzącego może być 

wydana 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. 

- § 18 ust. 2c r.b.h.p. 

Jak wspomniano powyżej, zawieszenie 

zajęć może dotyczyć w szczególności: 

grupy, grupy wychowawczej, oddziału, 

klasy, etapu edukacyjnego lub całej 

szkoły lub placówki, w zakresie 

wszystkich lub poszczególnych zajęć. 

Organ 

prowadzący 

Zgoda organu 

prowadzącego 

na zawieszenie 

zajęć 

Bezzwłocznie 
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Organ prowadzący, będzie mógł na 

wniosek dyrektora szkoły wyrazić 

zgodę na wprowadzenie tzw. 

nauczania hybrydowego. Zaleca się, 

aby taka forma nauczania była 

wprowadzona na okres nie dłuższy niż 

2 tygodnie. 

Czytaj więcej: Nauczanie hybrydowe 

4. Zarządzenie w 

sprawie 

zawieszenia zajęć 

na czas oznaczony 

Dyrektor 

Zarządzenie 

dyrektora w 

sprawie 

zawieszenia 

zajęć w szkole 

Po uzyskaniu 

zgody organu 

prowadzącego 

i pozytywnej 

opinii 

Państwowej 

Powiatowej 

Inspekcji 

Sanitarnej 

- § 18 ust. 2a r.b.h.p. 

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. 

Dyrektor powinien wydać 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 zajęć dyrektor 

zawiadamia organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny. 

6. Zawiadomienie 

organu 

rejestrującego - 

dotyczy szkół 

publicznych i 

niepublicznych 

prowadzonych 

przez osoby 

fizyczne lub 

prawne niebędące 

JST 

Dyrektor 

Zawiadomienie 

organu 

rejestrującego 

Bezzwłocznie 

- § 18 ust. 3 r.b.h.p. 

W przypadku niepublicznych i 

publicznych niesamorządowych 

jednostek systemu oświaty, dyrektor o 

zawieszeniu zajęć zawiadamia gminy i 

powiaty, które są dla tych jednostek 

organami rejestrującymi i dotującymi. 

7. Zawiadomienie 

organu 

prowadzącego oraz 

Dyrektor 

Zawiadomienie 

organu 

prowadzącego 

Bezzwłocznie 
- § 2 ust. 5 w zw. z § 2 ust. 1 r.COVID-

19 
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organu 

sprawującego 

nadzór 

pedagogiczny o 

sposobie realizacji 

zajęć i innych 

zadań jednostki w 

trakcie zawieszenia 

zajęć 

oraz organu 

sprawującego 

nadzór 

pedagogiczny 

W sytuacji całkowitego lub 

częściowego ograniczenia 

funkcjonowania publicznych i 

niepublicznych jednostek systemu 

oświaty, zawieszone zajęcia są 

realizowane z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość. O 

sposobie realizacji zajęć i innych zadań 

jednostki systemu oświaty dyrektor 

informuje organ prowadzący tę 

jednostkę oraz organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny. 

§ 4. 

Narzędzia zdalnego nauczania 

 

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu 

Krajeńskim pracuje z dziennikiem elektronicznym Vulcan, z którym zsynchronizowana jest aplikacja 

Microsoft 365. Wszyscy nauczyciele i uczniowie podczas zdalnego nauczania pracują na platformie 

Microsoft Teams. 

§ 5. 

Obowiązki wychowawcy 

1. Wychowawca ma informacje na temat aktualnej sytuacji sprzętowej ucznia. 

2. Wychowawca przekazuje loginy i hasło Microsoft Teams rodzicom i uczniom. 

3. Wychowawca przeprowadza szkolenie z korzystania z aplikacji Microsoft Teams wśród 

rodziców i uczniów. 

4. Wychowawca kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez ucznia podczas czasowego 

zawieszenia zajęć w szkole. 

5. Wychowawca oddziału ZEROWEGO i nauczania wczesnoszkolnego umawia dogodną dla 

rodziców popołudniową porę realizacji treści nauczania. 

6. Wychowawca przesyła rodzicom tygodniowy plan realizacji treści nauczania. 

7. Wychowawca prowadzi zajęcia z wychowawcą (godzinę wychowawczą) za pomocą Teams. 

§ 6. 
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Obowiązki nauczyciela 

1. Nauczyciel pracuje zgodnie z tygodniowym planem zajęć. 

2. Nauczyciel przygotowuje tygodniowy plan realizacji treści nauczania i umieszcza go w szkolnej 

chmurze. 

3. Nauczyciel sprawdza listę obecności. 

4. Nauczyciel dostosowuje ilość treści do możliwości psychofizycznych uczniów. 

5. Nauczyciel prowadzi zajęcia od 30 – 60 minut w jednostce lekcyjnej. 

6. Nauczyciel sprawdza wiedzę za pomocą elektronicznych formularzy. 

7. Nauczyciele wychowania fizycznego realizują podstawę programową, dostosowując tematy do 

możliwości domowych uczniów z dbałością o bezpieczeństwo uczniów. 

8. Zajęcia klas 1-3 na życzenie większości rodziców oddziału mogą odbywać się blokami 

tematycznymi, po południu w czasie nie krótszym niż dwie jednostki lekcyjne oddzielone 

przerwą. 

9. Zajęcia dydaktyczne oddziału ZEROWEGO odbywają się za pomocą Teams nie dłużej niż 30 

minut dydaktycznych. 

10. Nauczyciel dodaje do zespołu klasowego w Teams dyrektora szkoły. 

11. Opiekun pracowni informatycznej zapewnia nauczycielowi w każdej sali lekcyjnej sprawny 

komputer z pobrana aplikacją Teams. 

 

§ 7. 

 

Obowiązki nauczyciela specjalisty 

 

1. Nauczyciel specjalista tworzy w Teams zespół rewalidacyjny/korekcyjno – 

kompensacyjny/dydaktyczno – wyrównawczy. 

2. Nauczyciel specjalista informuje rodziców o realizacji zajęć rewalidacyjnych/korekcyjno – 

kompensacyjnych/ dydaktyczno – wyrównawczych zgodnie z planem lekcji. 

3. Nauczyciel specjalista przesyła plan działań wspierających ucznia i rodziców w chmurę szkoły 

i rodzicom. 

§ 8.  

 

Obowiązki logopedy 

 

1. Logopeda ustala z rodzicami plan spotkań. 

2. Logopeda prowadzi terapię logopedyczną za pomocą Teams. 
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3. Logopeda przekazuje plan działań wspierających ucznia i rodziców w chmurę szkoły i 

rodzicom. 

§ 9. 

Obowiązki pedagoga 

1. Pedagog nadzoruje realizację obowiązku szkolnego uczniów. 

2. Pedagog utrzymuje kontakt profilaktyczny z uczniami wymagającymi wsparcia. 

3. Pedagog wspiera w planowaniu działań wspierających ucznia i rodziców. 

4. Pedagog prowadzi pedagogizację rodziców za pomocą Teams, łącząc się z aplikacją ucznia. 

§ 10. 

Obowiązki sekretariatu 

1. Sekretariat prowadzi wypożyczanie i ewidencję wypożyczonego sprzętu elektronicznego 

rodzicom, którzy zgłosili wychowawcom brak możliwości pracy zdalnej. 

2. Po zakończeniu nauczania zdalnego sekretariat prowadzi odbiór i kontrolę stanu technicznego 

wypożyczonego sprzętu. 

§ 11. 

Obowiązki Rodziców/opiekunów prawnych ucznia 

1. Rodzic/opiekun prawny ucznia zgłasza wychowawcy informacje o możliwościach sprzętowych 

ucznia. 

2. Rodzic/opiekun prawny ucznia, jeśli uczeń nie ma możliwości sprzętowych do zdalnego 

nauczania, wypożycza laptop/tablet ze szkoły. 

3. Rodzic/opiekun prawny ucznia, jeśli wypożyczył komputer/tablet szkolny, po zakończeniu 

zdalnego nauczania niezwłocznie zwraca nieuszkodzony sprzęt do sekretariatu szkoły. 

4. Rodzic/opiekun prawny ucznia obowiązkowo loguje ucznia do Microsoft Teams. 

5. Rodzic/opiekun prawny ucznia wspiera dziecko w realizacji obowiązku szkolnego w czasie 

nauczania zdalnego. 

6. Rodzic/opiekun prawny ucznia uczniów oddziału ZEROWEGO, nauczania wczesnoszkolnego 

ustala z wychowawca porę realizacji treści nauczania. Zajęcia dydaktyczne odbywają się za 

pomocą Teams nie dłużej niż 30 minut dydaktycznych. 

7. Zajęcia klas 1-3 na życzenie większości rodziców oddziału mogą odbywać się blokami 

tematycznymi, po południu w czasie nie krótszym niż dwie jednostki lekcyjne oddzielone 

przerwą. 

8. Lekcje klas 4-8 odbywają się zgodnie z planem lekcji i trwają po 45 minut. 

9. Zajęcia odbywają się na platformie Microsoft Teams. 
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§ 12. 

Obowiązki ucznia 

 

1. Uczeń pod kontrolą nauczyciela lub rodzica loguje się pierwszy raz do platformy Microsoft 

Teams. 

instrukcja logowania:  

- pobierz aplikację na komputer/telefon  

https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app 

- wpisz adres mailowy wg wzoru: tkolak@kamienkrajenski.onmicrosoft.com 

Pierwsza litera imienia, nazwisko bez polskich znaków +@kamienkrajenski.onmicrosoft.com 

- wpisz hasło pierwszego logowania: Student.123 

- wpisz własne hasło 

- nie wylogowuj się z aplikacji. 

2. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w lekcjach zdalnych. 

3. Lekcje zdalne odbywają się zgodnie z planem. 

4. Na lekcjach sprawdzana jest obecność. 

5. Uczeń ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo w sieci. 

6. Uczeń ma obowiązek kulturalnego kontaktowania się online z nauczycielem i innymi uczniami. 

7. Uczeń ma obowiązek aktywnego uczestnictwa w uczeniu się. 

§ 13. 

Modele nauczania zdalnego 

1. Nauczanie hybrydowe 

a. Uczeń w klasie jest na kwarantannie/ w nadzorze epidemicznym – uczeń pracuje z klasą zgodnie 

z planem lekcji, nauczyciel łączy się z uczniem za pomocą platformy Teams z zajęć. 

b. Oddział przedszkolny/nauczania wczesnoszkolnego jest na kwarantannie/w nadzorze 

epidemicznym – oddział pracuje z wychowawcą zgodnie z ustalonymi godzinami łączenia się i 

wg zapisów procedury z § 6 i § 11. 

c. Oddział z klas IV –VIII jest na kwarantannie/w nadzorze epidemicznym – oddział pracuje 

zgodnie z planem, nauczyciele łączą się  z klasą za pomocą platformy Teams. 

https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
mailto:tkolak@kamienkrajenski.onmicrosoft.com
mailto:+@kamienkrajenski.onmicrosoft.com
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d. Cały etap edukacyjny jest na kwarantannie/w nadzorze epidemicznym – cały etap edukacyjny 

pracuje zgodnie z planem. 

2. Zdalne nauczanie: 

a. Cała szkoła realizuje nauczanie zdalne – każda klasa pracuje zgodnie z planem, nauczyciel łączy 

się z uczniami za pomocą platformy Teams. 

 

 

Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Podpis dyrektora szkoły 


