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Podstawa prawna: 

 

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi 

(Dz.U. 2019 r. poz. 1239) 

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Paostwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2019 r. poz. 

59) 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. 2019 r. poz 1148) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeostwa i 

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 r. poz. 69) 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 780) 

6. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego z dnia 14 maja 2020 r. 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązao w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz.1539)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. W przypadku zakażenia wirusem Covid-19 decyzję o całkowitym lub częściowym 

zamknięciu placówki, czyli o przejściu na nauczanie zdalne lub hybrydowe podejmuje 

dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i po uzyskaniu pozytywnej 

opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

2. Decyzja będzie zależała od rodzaju kontaktu osoby zarażonej lub podejrzanej o 

zarażenie z innymi osobami- nauczycielami, uczniami, pracownikami administracji i 

obsługi. 

3. W przypadku podjęcia przez Paostwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny decyzji o 

zmianie stacjonarnej formy nauczania, w zależności od poziomu edukacyjnego lub 

klas objętych zagrożeniem, zostanie zastosowany jeden z poniższych wariantów: 

1) Edukacja zdalna, 

2) Kształcenie hybrydowe 

 

§ 2 

Edukacja zdalna 

 

1. Nauczanie zdalne na pracowniach i warsztatach szkolnych odbywa się z 

wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej stosowanych w szkole, które 

zapewniają wymianę informacji między nauczycielem, uczniami i rodzicami . 

2. Zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęd 

3. Nauczanie zdalne realizowane jest w szkole, nauczyciele pracują w salach z 

przygotowanym stanowiskiem 

 

§3 

Kształcenie hybrydowe 

 

1. Po podjęciu decyzji o konieczności zmiany formy nauczania ze stacjonarnej na 

hybrydową, w zależności od poziomu nauczania lub klas objętych zagrożeniem, 

zostanie wybrany dostosowany do sytuacji wariant: 



1) Klasa objęta kwarantanną przechodzi na system zdalny i praca odbywa się 

zgodnie z zasadami dotyczącymi nauki zdalnej, zaś pozostałe klasy pracują 

stacjonarnie, 

2) Nauczyciele uczący w klasie objętej kwarantanną nauczają w pozostałych 

klasach w sposób stacjonarny, 

3) Lekcje z klasa wyłączoną z nauczania stacjonarnego prowadzone są przez 

nauczycieli zdalnie ze stanowiska przygotowanego na terenie szkoły 

2. Praca będzie odbywad się zgodnie z obowiązującym planem lekcji 

3. Nauczyciele pracują w salach lekcyjnych z odpowiednio przygotowanym 

stanowiskiem pracy 

4. Nauka w oddziałach pracujących zdalnie odbywa się zgodnie z procedurą nauczania 

zdalnego 

§4 

Postanowienia końcowe 

 

1. W przypadku zajęd realizowanych formie praktycznej, Dyrektor szkoły może, po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, czasowo zmodyfikowad odpowiednio 

tygodniowy rozkład zajęd lub semestralny  rozkład zajęd prowadzonych w szkole z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośd lub innego sposobu 

realizacji tych zajęd. 

2. O modyfikacji tygodniowego rozkładu zajęd lub semestralnego rozkładu zajęd, 

Dyrektor szkoły niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

3. Godzina lekcyjna zajęd edukacyjnych  prowadzonych przez nauczyciela z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośd lub innego sposobu 

realizacji tych zajęd trwa 45 minut.  

4. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor szkoły może dopuścid prowadzenie tych 

zajęd w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut. 

5. Rodzaj nauczania hybrydowego zostanie wybrany przez Dyrektora szkoły w 

porozumieniu z organem prowadzącym i po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego po uwzględnieniu sytuacji epidemicznej 

6. W kwestiach spornych lub nieuregulowanych procedura decyduje Dyrektor Szkoły.  


