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SZKOLNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU 

CZĘŚCIOWEGO LUB CAŁKOWITEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ 

W FORMIE STACJONARNEJ 

Obowiązują od 14 września 2020 

 
Pódstawa prawna: 

Rózpórządzenie Ministra Edukacji Naródówej i Spórtu z 31.12.2002 r. w sprawie 

bezpieczen stwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkółach i placó wkach. 

Rózpórządzenie Ministra Edukacji Naródówej z 12.08.2020 r. w sprawie czasówegó 

ógraniczenia funkcjónówania jednóstek systemu ós wiaty w związku z zapóbieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

Od dnia 1.09.2020 r. óbówiązują dódane przepisy § 18 ust. 2a–2c rózpórządzenia Ministra 

Edukacji Naródówej i Spórtu z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczen stwa i higieny w publicznych 

i niepublicznych szkółach i placó wkach. W óparciu ó § 18 ust. 2a dyrektór szkóły móz e zawiesic  

zajęcia na czas óznaczóny, jez eli ze względu na aktualną sytuację epidemiólógiczną móz e byc  

zagróz óne zdrówie ucznió w. Zawieszenie zajęc  móz e dótyczyc  zaró wnó całej szkóły jak i częs ci 

jednóstki ós wiatówej - w szczegó lnós ci grupy, grupy wychówawczej, óddziału, klasy, etapu 

edukacyjnegó, w zakresie wszystkich lub pószczegó lnych zajęc . 

1.09.2020 r. rózpórządzeniem Ministra Edukacji Naródówej z 12.08.2020 r. w sprawie 

czasówegó ógraniczenia funkcjónówania jednóstek systemu ós wiaty w związku 

z zapóbieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w róku szkólnym 2020/2021 

ógranicza się w całós ci lub w częs ci funkcjónówanie publicznych i niepublicznych jednóstek 

systemu ós wiaty, w któ rych ódpówiednió wszystkie lub pószczegó lne zajęcia zóstały 

zawieszóne w związku z zapóbieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Ograniczenie tó óbówiązuje przez czas, na jaki zóstały zawieszóne ódpówiednió wszystkie lub 

pószczegó lne zajęcia. 

Zawieszenie zajęc  jest uzalez nióne ód uzyskania przez dyrektóra zgódy órganu prówadzącegó 

óraz pózytywnej ópinii włas ciwegó pan stwówegó pówiatówegó inspektóra sanitarnegó. 

O zawieszeniu zajęc  ze względu na aktualną sytuację epidemiólógiczną óbówiązkówe jest 

zawiadómienie kuratóra ós wiaty przez órgan prówadzący lub dyrektóra dyrektór ma 

óbówiązek póinfórmówania kuratóra ós wiaty (óraz órganu prówadzącegó) ó spósóbie 

realizacji zajęc  i innych zadan  jednóstki systemu ós wiaty w czasie zawieszenia zajęc . 

Ograniczenie funkcjónówania szkóły w czasie zawieszenia zajęc  óbejmuje tylkó stacjónarną 

działalnós c  danej jednóstki ós wiatówej. Zawieszóne zajęcia muszą byc  realizówane 

z wykórzystaniem metód i technik kształcenia na ódległós c , a gdy zawieszóne zajęcia nie mógą 

byc  realizówane w spósó b zdalny, dyrektór jednóstki systemu ós wiaty ustala inny spósó b 

realizówania tych zajęc . 

Dyrektór ustala ró wniez  spósó b realizacji zadan  jednóstki systemu ós wiaty innych niz  

realizacja zajęc . 
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§ 1 KWARANTANNA NAUCZYCIELA 

 

Z uwagi na óbjęcie nauczyciela kwarantanną, zdalnie (przy uz yciu óprógramówania Office 365) 

prówadzóne są przez niegó wszystkie zajęcia zgódnie z tygódniówym planem zajęc  (wybrane 

zajęcia w fórmie bezpós redniej - Teams). Decyzję ó zakresie pracy zdalnej nauczyciela 

przebywającegó na kwarantannie pódejmuje dyrektór szkóły. 

Nauczyciel zóbówiązany jest códziennie dókumentówac  pracę – Załącznik nr 1 óraz raz 

w tygódniu składac  dódatkówy rapórt – Załącznik nr 2.  

 

§ 2 KWARANTANNA/IZOLACJA UCZNIA 

 

W szkóle są prówadzóne zajęcia stacjónarne, a na nauczanie zdalne przechódzą tylkó niektó rzy 

uczniówie – np. przebywający na kwarantannie, óbjęci nauczaniem indywidualnym, któ rzy 

pósiadają ópinię lekarza ó przeciwwskazaniach dó bezpós rednich kóntaktó w z nauczycielem 

ze względó w epidemicznych óraz z chóróbami przewlekłymi na pódstawie ópinii lekarza 

sprawującegó ópiekę zdrówótną nad uczniem. 

Gdy nieóbecna w szkóle jest częs c  ucznió w z pószczegó lnych klas, stósuje się ró z ne metódy 

póstępówania, w zalez nós ci ód móz liwós ci technicznych i infórmatycznych zaró wnó szkóły, 

nauczycieli, jak i ucznió w przebywających w dómach, a takz e specyfiki pószczegó lnych zajęc : 

 udział ucznió w przebywających póza placó wką w relacjach ón-line z wybranych zajęc  (lub 

ich fragmentó w), 

 udóstępnianie ucznióm nagran  z zajęc  (lub ich fragmentó w) – dz więku lub óbrazu 

i dz więku, 

 przesyłanie ucznióm przez nauczycieli ópracówanych przez nich kónspektó w zajęc  lub 

materiałó w realizówanych na zajęciach wraz z wyznaczeniem zadan  dó wykónania lub 

ewentualnie takz e própózycjami rózwiązan , któ re padły pódczas lekcji stacjónarnej, 

 wyznaczanie dó zapóznania się zagadnien  z pódręcznikó w, materiałó w edukacyjnych lub 

c wiczen  dó własnej pracy, któ rymi dyspónują uczniówie, 

 realizówanie na zajęciach stacjónarnych materiałó w dóstępnych w fórmie elektrónicznej, 

któ re nalez y wskazac  takz e ucznióm przebywającym póza siedzibą szkóły lub placó wki np. 

w mailu nauczyciela wraz ze wskazó wkami i zadaniami dó własnej pracy, 

 wykórzystywanie dó pracy materiałó w, lektur szkólnych, audycji, itp., któ re są dóstępne 

zaró wnó ón-line, jak i np. w siedzibie placó wki lub w szkólnej s wietlicy. 

Dla ucznió w, któ rzy z ró z nych przyczyn nie mógą kórzystac  z nauki lub innych zajęc  w fórmie 

z wykórzystaniem metód i technik kształcenia na ódległós c , dyrektór ókres la inny spósó b 

kóntaktówania się ze szkółą. 
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§ 3 NAUCZANIE HYBRYDOWE 

  

Rózwiązania órganizacyjne łączenia nauki stacjónarnej ze zdalną: 

 

1. Częs c  óddziałó w lub grup, z uwagi na óbjęcie ucznió w tych óddziałó w kwarantanną, przez 

czas zawieszenia zajęc  kórzysta jedynie z zajęc  na ódległós c  (wg zapisó w zawartych w § 4), 

a pózóstałe klasy lub grupy uczęszczają na zajęcia stacjónarne.  

 

2. Częs c  óddziałó w kórzysta z zajęc  stacjónarnych, a pózóstałe są óbjęte zdalnym nauczaniem, 

przy czym w ró wnych ódstępach czasu następuje cyklicznie zamiana spósóbu kształcenia 

np. klasy drugie mają zajęcia stacjónarne przez tydzien  a klasy pierwsze i trzecie - 

nauczanie zdalne, w następnym tygódniu- klasy drugie mają naukę zdalną a pierwsze i 

trzecie - stacjónarną. 

 

3. Zawieszóne zóstają zajęcia lekcyjne i pózalekcyjne, a w fórmie stacjónarnej są prówadzóne 

jedynie wybrane zajęcia – np. rewalidacyjnó-wychówawcze, z pómócy psychólógicznó – 

pedagógicznej. 

 

 

§ 4 NAUCZANIE ZDALNE 
 

1. Zajęcia dydaktyczne są prówadzóne z wykórzystaniem metód i technik kształcenia na ód-

ległós c  we wszystkich óddziałach i óbówiązujących dótychczas fórmach przy uwzględnie-

niu ich specyfiki. Stósówane w szkóle narzędzia kształcenia na ódległós c  dóstósówane są 

dó specyfiki nauczanegó przedmiótu, wieku ucznió w óraz móz liwós ci technicznych 

ucznió w.  Nauczyciel decyduje ó metódach i fórmach realizacji materiału w pószczegó lnych 

óddziałach. 

Realizacja kształcenia na ódległós c  pólega na bezpós rednim óraz pós rednim kóntakcie 

z uczniami. 

– bezpós rednie – Teams 

– pós rednie – przesyłanie nówych materiałó w, recenzji sprawdzónych prac, zadan  (przez 

system Office 365 lub e-dziennik). 

 

2. Zajęcia dydaktyczne realizówane są w ramach dótychczas óbówiązującegó tygódniówegó 

rózkładu zajęc , dóstósówanegó dó specyfiki zdalnegó nauczania, a takz e uwzględniającegó 

bezpieczen stwó ucznió w i nauczycieli – Załącznik nr 3. 

Wychówawcy klas óraz pedagóg szkólny dókónują systematycznej diagnózy pótrzeb i pró-

blemó w występujących pódczas zdalnegó nauczania. 

Nauczyciele ódbierają zajęcia w dzienniku elektrónicznym zgódnie z dótychczasówym pla-

nem lekcji.  
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W trakcie zajęc  ódbywających się w fórmie wideókónferencji (zajęcia wskazane w Załącz-

niku nr 3) nauczyciele sprawdzają i ódbierają frekwencję według  zasad ópisanych w statu-

cie szkóły, w trakcie pózóstałych zajęc  ucznióm przypisuje się frekwencję óznaczóną jakó 

„Pz”. 

Nauczyciele są zóbówiązani dó prówadzenia lekcji w fórmie wideókónferencji (Teams) 

w trakcie gódzin wyszczegó lniónych w Załączniku nr 3. Zajęcia te trwają nie mniej niz  30 

minut i nie więcej niz  45 minut. Wyjątek stanówią lekcje z przedmiótó w realizówanych w 

wymiarze 1 gódziny tygódniówó. Wtedy zajęcia trwają nie mniej niz  20 minut i nie więcej 

niz  30 minut lub, w uzasadniónych przypadkach, 45 minut – có drugi tydzien .  

Pózóstałe gódziny – zgódnie z planem – przeznaczóne są na pracę  pós rednią za pómócą 

systemu Office 365. 

Uczen  móz e kóntaktówac  się z nauczycielem póprzez dziennik elektróniczny lub na zasa-

dach uzgódniónych z nauczycielem.  

Na pracę z uz yciem mónitóró w ekranówych nauczyciel móz e przeznaczyc  nie więcej niz  ½ 

wymiaru zajęc  wynikającegó z tygódniówegó planu lekcji. Druga półówa pówinna byc  prze-

znaczóna na pracę z pódręcznikiem, nótatkami, zbiórami zadan  itp. 

  

3. Nauczyciel ma óbówiązek ustalic  z uczniami zasady wspó łpracy, m.in. spósó b kómunikó-

wania się, fórmę przesyłanych przez ucznia materiałó w, terminy wykónania zadan . Wszyst-

kie zadania i materiały nauczyciele wysyłają nie pó z niej niz  dó gódziny 16.00 w dniu, w któ -

rym ódbywają się dane zajęcia zgódnie z planem lekcji. Termin wykónania danegó zadania 

nauczyciel przekazuje pisemnie -  w wiadómós ci ópisującej zadanie lub w tres ci samegó za-

dania.  Termin wykónania zadan  dómówych nie móz e byc  kró tszy niz  termin kólejnej lekcji 

danegó przedmiótu zgódnie z planem lekcji. 

 

4. Nauczyciel zóbówiązany jest códziennie dókumentówac  pracę – Załącznik nr 1 óraz raz 

w tygódniu składac  dódatkówy rapórt – Załącznik nr 2.  

 

5. Uczen  jest zóbówiązany dó włas ciwegó i rzetelnegó wywiązywania się z óbówiązku uczest-

nictwa w kształceniu na ódległós c . W przypadku próblemó w technicznych lub órganizacyj-

nych uczen  pówinien zawiadómic  nauczyciela ó braku móz liwós ci wykónania zadania w 

ustalónym terminie.  

W sytuacji gdy uczen  nie wywiązuje się ze swóich óbówiązkó w (np. nieterminówós c  ódda-

wania zadan , nieuzasadnióna absencja ucznia na zajęciach ónline): 

– nauczyciel infórmuje wychówawcę 

– wychówawca wraz z pedagógiem rózwiązują próblem 

– jeśli w. w. działania nie przynószą skutku, wychówawca zgłasza próblem wicedyrektó-

rowi. 

 

6. Nauczyciel mónitóruje óraz sprawdza wiedzę i umiejętnós ci ucznia.  Uzyskane przez ucznia 

óceny są wpisywane dó dziennika elektrónicznegó. Ocenianie ódbywa się w fórmach 

uwzględniających zdalne techniki, m.in.: 

– wykónane przez ucznió w zadania dómówe przesłane ónline 

– testy, sprawdziany, kartkó wki w fórmie elektrónicznej 
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– aktywnós c  ucznió w pódczas lekcji ónline 

– dódatkówe zadanie zlecóne ucznióm przekazane ónline 

Szczegó ły dótyczące óceniania pószczegó lnych zadan  nauczyciel przekazuje zespółóm kla-

sówym. 

Nie ulegają zmianie warunki i spósó b przeprówadzania egzaminu klasyfikacyjnegó, egza-

minu póprawkówegó, sprawdzianu wiadómós ci i umiejętnós ci óraz warunki i spósó b usta-

lania rócznej óceny klasyfikacyjnej zachówania w przypadku wniesienia zastrzez enia dó 

trybu ustalenia tej óceny. 

Nauczyciele mógą kóntaktówac  się z ródzicami telefónicznie lub przez e – dziennik w celu 

póinfórmówania ó póstępach dziecka w nauce. 

 

7. Ródzic kóntaktuje się ze szkółą przez dziennik elektróniczny lub wg zasad ustalónych z wy-

chówawcą.  

Sprawy administracyjne (np. zas wiadczenia) rózpatrywane są pó uzgódnieniu – ródzic kón-

taktuje się z wychówawcą, a ten z dyrektórem ustala spósó b załatwienia sprawy.  

Sekretariat szkóły jest czynny dla ucznió w i ródzicó w códziennie w gódzinach 8.00 – 14.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


