
Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2021/ 2022 z zachowaniem reżimu sanitarnego z 
powodu pandemii – wytyczne MEN, MZ,GIS  
 

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. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 
zachowując zasady: 

 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 
 zachowanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 
 zachowanie dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  
 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). 

4. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz ograniczone będzie do niezbędnego minimum 
(obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki 
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu, tylko osoby bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych 
obszarach. 

5. Za pomocą termometru bezdotykowego pracownik szkoły będzie wchodzącym 
mierzył temperaturę ciała.  
 jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy 

powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze 
szkoły oraz przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej, 

 jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy  37,2°C - 
37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność 
sposobu odebrania dziecka ze szkoły; 

6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować 
ucznia w wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i 
niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze 
szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

7. W miarę możliwości tak zorganizuje się pracę 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 (różne 
godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny zajęć 
na boisku) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. 

8. Przerwy uczniowie będą spędzać w klasie lub na dziedzińcu szkoły. Korytarze będą 
służyć jako droga komunikacyjna.   

9. Podczas przebywania na korytarzach szkolnych, w toaletach, w sklepiku szkolnym i w 
innych przestrzeniach wspólnych uczniowie, pracownicy szkoły oraz osoby z 
zewnątrz muszą zachować dystans ( co najmniej 1,5 m.) oraz nosić maseczki.  



10. Nauczyciele będą pełnić wzmożone dyżury podczas przerw. 
11. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  
12. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 

nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Zaleca 
się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu 
na terenie szkoły. 

13. Uczeń zobowiązany jest do posiadania własnych przyborów i podręczników, które w 
czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w jego 
własnej szkolnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi 
między sobą. 

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. Zajęcia świetlicowe odbywać się będą w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych 
salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych 
wprowadzono zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. 
Opieką świetlicy szkolnej objęci będą przede wszystkim uczniowie klas I – III. Ze 
względu na konieczność zachowania warunków obowiązujących podczas pandemii, 
pierwszeństwo w zapisie do świetlicy mają dzieci, których obydwoje rodzice pracują.  

16. Biblioteka szkolna będzie dostępna dla dzieci w ustalonych godzinach. Ustalamy 
okres 2 dni kwarantanny dla wypożyczonych książek i innych materiałów 
przechowywanych w bibliotece. Dopiero po tym okresie będą wypożyczane następnej 
osobie. 

17. Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole uwzględniają 
odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych. 

18. W szkole funkcjonuje gabinet medyczny. Przez trzy dni  w tygodniu opiekę medyczną 
sprawować będzie pielęgniarka NFZ. W pozostałe dwa dni pielęgniarka zatrudniona 
przez Radę Rodziców. Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz 
godziny jego pracy, uwzględniają wymagania określone w przepisach prawa oraz 
aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 

Kontakt z rodzicami 

1. Zapewniamy sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. 
Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość 
(np. telefon, e-mail, poprzez dziennik Librus). W przypadku konieczności 
bezpośredniej rozmowy rodzica z nauczycielem lub dyrekcją szkoły kontakt jest 
możliwy na terenie szkoły po uprzednim umówieniu terminu spotkania. Zebrania i 
konsultacje z rodzicami odbywać się będą według harmonogramu zebrań ustalonego 
na rok szkolny 2021/2022. Zebrania z rodzicami i konsultacje odbywać się będą na 
terenie szkoły lub w razie nauczania zdalnego -on-line. 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 



1. Na terenie szkoły i pływalni 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. 

2. 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. 

3. Przy wejściu do budynku szkoły i pływalni zamieszczona zostanie informacja o 
obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. 
Wszystkim wchodzącym do budynków szkolnych umożliwi się skorzystanie z płynu 
do dezynfekcji rąk.  

4. Przy wejściu do szatni zostanie umieszczony środek do dezynfekcji rąk. Szafki 
uczniowskie będą dezynfekowane po ich użyciu. 

5. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 
lub dezynfekować, zostaną usunięte lub uniemożliwi się do nich dostęp. Przybory do 
ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą po 
zakończeniu lekcji czyszczone i dezynfekowane. 

6. 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.  

7. Sale lekcyjne oraz  części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na 
godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

8. Przy wejściu głównym umieszczone będą numery telefonów do właściwej miejscowo 
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 
medycznych.  

9. Pracownicy szkoły są zobowiązani do dopilnowania, 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. 

10. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich 
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

11. Pracownicy szkoły przeprowadzając dezynfekcję są zobowiązani do  ścisłego 
przestrzegania 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. 

12. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone zostaną plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 
instrukcje dezynfekcji. 

13. Kierownicy gospodarczy szkoły i pływalni są zobowiązani do systematycznego 
monitoringu 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. 

14. Na terenie rozstawione zostaną pojemniki na zużyte maseczki i rękawice jednorazowe.  
 

Gastronomia  



 
1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna 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. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 
ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

3. Korzystanie z posiłków odbywać się będzie w miejscu do tego przeznaczonym 
zapewniającym prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w 
czasie epidemii. Utrzymujemy zmianowe wydawanie posiłków – trzy przerwy 
obiadowe. W miarę możliwości uczniowie będą spożywać posiłki przy stolikach z 
rówieśnikami z danej klasy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest 
czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.  

4. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie 
posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i 
higienicznego spożycia posiłku. 

5. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w 
temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, 
wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem 
detergentu i wyparzyć. 

6. W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane 
przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.  

 

Funkcjonowanie pływalni 

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie  

 w strefie wejścia: 

1. zaznaczenie 1,5-m odległości na podłodze przed szatnią i wyraźnie oznaczone strefy 
czekania, 

2. bezpośrednio przed szatnią może znajdować się jedna osoba. Niezbędną informację 
należy zamieścić na zewnątrz przed drzwiami wejściowymi obok okienka szatni, 

3. prowadzenie dezynfekcji kluczy (do szafek) po każdym użytkowniku, 
4. zamieszczenie czytelnej informacji przy wejściu do obiektu o zakazie korzystania z 

pływalni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg 
oddechowych, 

5. usunięcie krzeseł i ławek w poczekalniach - nie zezwala się na odpoczynek i 
oczekiwanie lub przedłużanie pobytu w pomieszczeniach obiektu.  

 w przebieralni i w strefie z prysznicami, tam gdzie jest to możliwe rekomenduje 
się: 



1. w przypadku przebieralni zbiorowych zapewniamy tylko ograniczoną liczbę szafek, z 
możliwością zachowania dystansu osób korzystających z szatni, 

2. zmniejszenie  liczby osób korzystających jednocześnie z pryszniców, w zależności od 
wielkości i wyposażenia strefy, 

3. prowadzenie dezynfekcji szafek po każdym użytkowniku. 

 w strefie basenów i saun rekomenduje się: 

1. prowadzenie regularnej dezynfekcji powierzchni wspólnych takich jak klamki, drzwi, 
uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody, 
powierzchnie sanitarne i wokół basenów. 

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników  

1. Pracodawca zapewnia osobom zatrudnionym, niezależnie od podstawy zatrudnienia, 
rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk. 

2. W przypadku obsługi (np. kasjerzy, osoby pracujące w szatni) osoby pracujące w 
bezpośrednim kontakcie z użytkownikami wyposaża się w środki ochrony osobistej, 
takie jak przyłbice, maseczki, rękawiczki jednorazowe.  

3. Pracownicy pływalni będą pełnić stały nadzór liczby użytkowników korzystających z 
obiektów. 

4. Rekomenduje się:  
o zapewnienie odległości między stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 

1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności.  
o zachować bezpieczną odległość od użytkownika i współpracowników 

(rekomendowane 1,5 metra), 
o ustalenie stałych, jak najmniej licznych zmian pracowników, 
o ograniczenie interakcji personelu pracującego na różnych zmianach i 

zapewnienie czyszczenia i mycia pomieszczeń pomiędzy zmianami, 
o regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją 

znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na 
bazie alkoholu (min. 60%), obowiązkowo przed rozpoczęciem pracy, 

o podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – 
jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, 

o starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, 
o dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, 

szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji 
powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, 
włączniki świateł czy biurka oraz sprzętu używanego przez ratowników. 
Ratownik powinien posiadać swój indywidualny gwizdek, 

o regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi 
stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia 
krzeseł, 

o gdzie to możliwe, wykorzystywanie do komunikacji metod na odległość, 
takich jak telefon komórkowy lub radio. 

Zapewnienie bezpieczeństwa klientów  

1. Należy zwrócić szczególną uwagę na:  



o ustalenie i kontrolę maksymalnej liczby użytkowników – biorąc pod uwagę 
zróżnicowanie wielkości obiektów, liczba osób przebywających w jednym 
czasie na ich terenie powinna być ustalona indywidualnie. Liczba osób 
jednoczasowo korzystających z obiektu nie może przekraczać 75% 
maksymalnego obciążenia; 

o umieszczenie informacji o maksymalnej liczbie użytkowników przy wejściu 
do obiektu; 

2. Zachowanie niezbędnego dystansu 1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami 
stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, 
natrysków, brodzika – poprzez zastosowanie widocznych wskazówek (np. naklejki na 
podłodze lub stojące znaki). 

3. Wyposażenie obiektu w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściu, w 
przebieralni, przy umywalce w toalecie oraz w pomieszczeniu z natryskami. 

4. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu na teren obiektu. 
5. Przestrzeganie zasad higieny użytkowników na pływalniach - obowiązkowa i staranna 

kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. 
Przestrzeganie ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej, przejście do hali basenowej 
przez brodzik do płukania stóp. 

6. Równomierne rozmieszczenie osób kąpiących się lub pływających w niecce 
basenowej, ewentualne rozważenie podziału powierzchni basenu za pomocą 
lin/pływaków na mniejsze fragmenty w dużych obiektach. 

7. W przypadku małych niecek i jacuzzi, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu 
społecznego zaleca się - korzystanie z nich pojedynczo lub w kilka osób 
pozostających we wspólnie zamieszkujących. 

8. W przypadku małych niecek basenowych i jacuzzi, w których nie prowadzi się 
dezynfekcji związkami chloru, zaleca się jej wprowadzenie. 

9. Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i 
pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z 
ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez 
brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę 
ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni. 

10. Ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się. 
11. Obowiązkowe dezynfekowanie powierzchni wspólnych w strefie wejścia, szatni, 

przebieralni, z którymi stykają się użytkownicy (z wyłączeniem podłogi) – regularnie 
(kilka razy w ciągu dnia). 

12. Zaleca się wywieszenie w toalecie instrukcji dotyczących:  
o mycia rąk 
o dezynfekcji rąk 
o zdejmowania i zakładania rękawiczek 
o zdejmowania i zakładania maseczki. 

13. Nadzorowanie organizowanych zajęć grupowych, takich jak: aerobik lub nauka 
pływania. Istotne znaczenie ma ograniczenie liczebności osób w grupach, 
umożliwiające zachowanie wymaganych odległości między ćwiczącymi. Jeśli 
omówione wyżej warunki nie są możliwe do spełnienia, należy rozważyć rezygnację z 
organizacji tego rodzaju zajęć do czasu, kiedy będą one mogły być dotrzymane. 

14. Ograniczenie działalności saun:  
o ograniczenie liczby osób korzystających w jednym czasie z saun do 50% 

maksymalnej zajętości, 



o obowiązkowe korzystanie z saun boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem 
ręcznika (drzwi do sauny muszą pozostać zamknięte w celu utrzymania 
żądanej temperatury), 

o brak konieczności zakładania maseczki w saunie. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły i pływalni 

Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

1. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku 
życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. 
podwyższonego ryzyka, zastosowane będą rozwiązania minimalizujące ryzyko 
zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w 
przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).  

2. W przypadku zaobserwowania u pracownika objawów chorobowych należy go 
odizolować w pomieszczeniu wyposażonym w środki ochrony i płyn dezynfekujący. 

3. 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 a w razie 
pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że 
mogą być zakażeni koronawirusem. 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 
bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w 
podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, 
poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych 
przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego . Należy 
ustalić listę 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. 

Możliwe warianty funkcjonowania szkoły  

 Wariant A – tradycyjna forma kształcenia 

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS/MZ i MEN dla 
szkół i placówek oświatowych.  

 
W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu 
prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę placówki. 
Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.  



 Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa) 

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu 
edukacyjnego lub całej szkoły/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. Obowiązują wytyczne GIS/MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.  

 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. Obowiązują wytyczne 
GIS/MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.  
Praca szkoły zgodna z aneksem do Statutu szkoły dotyczącym organizacji nauczania 
zdalnego. 
 


