
Zarządzenie Nr 17/20/21 
Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Janusza Korczaka w Dobczynie  

z dnia 13 października 2020 r. 

 

w sprawie wprowadzenia : 
Procedury zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie, 
ze względu na sytuację epidemiologiczną (COVID-19). 
Procedury postępowania w razie potwierdzenia zakażenia koronawirusem ucznia lub 
pracownika Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie. 

§1 

W związku z sytuacją epidemiczną, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i ich 

rodzinom oraz pracownikom szkoły i ich rodzinom, wprowadzam: 

 

1. Procedury zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie,  

ze względu na sytuację epidemiologiczną (COVID-19) - załacznik nr 1. 

 

2. Procedury postępowania w razie potwierdzenia zakażenia koronawirusem ucznia lub 

pracownika Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie - załacznik nr 2. 

 

       §2. 

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 października 2020 r. 

Do wiadomości: 

 
Tablica ogłoszeń 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   /-/ Iwona Sobka 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     

  Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/20/21  

dyrektora szkoły z dnia 13.10.2020 r. 

Procedura zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w 

Dobczynie, ze względu na sytuację epidemiologiczną (COVID-19) 

Przepisy § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12.08.2020 r. w 
sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzają od 1 września 
możliwość ograniczenia w całości lub części funkcjonowania publicznych i niepublicznych 
jednostek systemu oświaty, w sytuacji pojawienia się zagrożenia epidemiologicznego. W 
takiej sytuacji dyrektor będzie mógł na czas oznaczony zawiesić zajęcia w tradycyjnej 
formie i zdecydować o zdalnym nauczaniu. Taką decyzję będzie mógł podjąć zarówno w 
stosunku do grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej 
szkoły lub placówki, jak i w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. 

Procedura wskazuje wszystkie zadania, w szczególności obowiązki dyrektora i organu 
prowadzącego, jakie powinny być spełnione, aby zgodnie z prawem zawiesić zajęcia, ze 
względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów. 
Uczestnicy: 

 dyrektor szkoły – dalej dyrektor, 
 Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna, 
 organ prowadzący – Gmina Klembów, 

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 rozp. bhp, 

 § 1 ust. 1i 2 , § 2 ust. 1i 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 rozp. 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. 

 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12336966/katalog/12708029#12708029


Zadanie 
Osoba 
odpowied
zialna 

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 rozp. bhp 

– § 1 ust. 1 i 2 rozp. 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. zapisano, 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/. 

– § 18 ust. 2c rozp. bhp 

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-pedagogiczną orzeczenie o 
potrzebie indywidualnego nauczania . 

 

2. Zgoda organu 
prowadzącego na 
zawieszenie zajęć 

 

Dyrektor 

 

Wniosek do 
organu 
prowadzącego 
o wyrażenie 
zgody na 
zawieszenie 
zajęć 

 

 

 

Bezzwłocznie 

 

– § 18 ust. 2a i 2b rozp. bhp 

Dyrektor może zawiesić zajęcia na czas 
oznaczony, po uzyskaniu zgody organu 
prowadzącego. 

 



 

 
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. 

Organ 
prowadzący 

Zgoda organu 
prowadzącego 
na zawieszenie 
zajęć 

Bezzwłocznie 

3. 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 rozp. bhp 

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 zapisano 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. 

Państwow
a 
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 
zajęć w szkole 

Po uzyskaniu 
zgody organu 
prowadzącego 
i pozytywnej 
opinii 
Państwowej 
Powiatowej 
Inspekcji 
Sanitarnej 

– § 18 ust. 2a rozp. bhp 

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 rozp. bhp 

O zawieszeniu zajęć dyrektor zawiadamia organ 
sprawujący nadzór pedagogiczny. 

6. Zawiadomienie 
organu 
prowadzącego oraz 
organu 
sprawującego 
nadzór 

Dyrektor 

Zawiadomienie 
organu 
prowadzącego 
oraz organu 
sprawującego 
nadzór 

Bezzwłocznie 

– § 2 ust. 5 w zw. z § 2 ust. 1 rozp. COVID-19 

W sytuacji całkowitego lub częściowego 
ograniczenia funkcjonowania publicznych i 
niepublicznych jednostek systemu oświaty, 
zawieszone zajęcia są realizowane z 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

pedagogiczny o 
sposobie realizacji 
zajęć i innych zadań 
jednostki w trakcie 
zawieszenia zajęć 

pedagogiczny 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. 



Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 17/20/21 

 dyrektora szkoły z dnia 13.10.2020 r. 

 

             Procedura postępowania w razie potwierdzenia zakażenia koronawirusem ucznia lub 

pracownika Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie 

 
Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 493 ze zm.) - § 13c. 

1. Inspektor sanitarny informuje dyrektora szkoły o przypadkach zakażenia 

koronawirusem potwierdzonych dodatnim testem oraz przeprowadza w szkole  

wywiad epidemiologiczny służący zgromadzeniu informacji o osobach, które mogły 

mieć styczność z zakażonym dzieckiem lub pracownikiem szkoły. 

 

2. Dyrektor szkoły, we współpracy ze służbami sanitarnymi ustala, w jaki sposób 

należy identyfikować osoby, które miały bliski kontakt z zakażoną osobą. 

 

3. Dyrektor szkoły informuje pracowników oraz rodziców dzieci uczęszczających do 

szkoły o potwierdzonym przypadku zakażenia koronawirusem i przedstawia 

kryteria kwalifikacji osób do dalszego postępowania. Jako bliski kontakt z 

zakażonym dzieckiem lub pracownikiem uznaje się: 

 przebywanie w tym samym czasie i w tych samych miejscach, co osoba 

zakażona, 

 pozostawanie w bezpośrednim kontakcie lub w odległości mniej niż 2 metry 

od osoby zakażonej przez ponad 15 minut, 

 praca w bliskiej odległości, 

 prowadzenie rozmowy twarzą w twarz z osobą zakażoną przez dłuższy czas, 

 przebywanie w tej samej sali lub innym pomieszczeniu szkoły z osoba 

zakażoną. 

4. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z państwowym inspektorem sanitarnym 

przygotowuje listę osób, które potwierdziły styczność z osobami zakażonymi 

koronawirusem. 

 

5. Sekretarz szkoły sporządza wykaz wskazanych osób, zamieszczając w nim: 

imię i nazwisko, 

 datę urodzenia, 

 numer PESEL (seria i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego 

dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych 

osobowych), 

 płeć, 

 adres miejsca zamieszkania, 



 informacje o aktualnym miejscu pobytu, 

 numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub inne 

środki komunikacji elektronicznej. 

 

6. Inspektor sanitarny decyduje, które osoby z kontaktu z osobą zakażoną COVID-19, 
wymienione w wykazie zostaną zobowiązane do poddania się kwarantannie oraz 
wyznacza datę jej rozpoczęcia i zakończenia. 
 

7. Rodzice dziecka lub pracownik szkoły mają obowiązek zastosowania się do nakazu i 

przestrzegania wydanych zaleceń. Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi kara 

grzywny. 

 

8. Osoby będące na kwarantannie, w przypadku pojawienia się objawów 

charakterystycznych dla zakażenia koronawirusem powinni bezzwłocznie, 

telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się 

bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego 

szpitala. 

 

9. Dyrektor szkoły opracowuje plan postępowania pozwalający utrzymać działalność 

szkoły w sytuacji, gdy znaczna liczba pracowników odbywać będzie kwarantannę i 

w związku z tym nie podejmie pracy. 

 

10. Dyrektor szkoły informuje Organ prowadzący o trudnościach i ograniczeniach 

związanych z uzupełnieniem kadry pedagogicznej w przypadku nieobecności 

nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny. 

 

11. Po zakończeniu kwarantanny i braku objawów COVID-19, automatycznie: 

 pracownik może wrócić do pracy, 

 dziecko może uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez szkołę. 
 

12. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły, którzy nie przebywali w bliskim otoczeniu ani 

nie miały bliskiego kontaktu z osobą zakażoną mogą bez zmian wykonywać swoją 

pracę a pozostali uczniowie przychodzić do szkoły i uczestniczyć w zajęciach. 

 

13. Wszystkie osoby (pracownicy szkoły i uczniowie), które nie miały bliskiego kontaktu 

z osobą zakażoną, ale źle się poczują nie mogą przychodzić do szkoły. Powinny 

pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza lub telefonicznie powiadomić stację 

sanitarno-epidemiologiczną. 

 

14. W celu zapobieżenia szerzeniu się zakażeń inspektor sanitarny może, w drodze 

decyzji: 

1) wprowadzić zakaz wstępu do skażonych pomieszczeń, 
2) nakazać przeprowadzenie dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów, a jeżeli 

nie jest to możliwe – ich zniszczenie. 



 

15. Dyrektor szkoły w porozumieniu z inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o 

zamknięciu szkoły na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji 

pomieszczeń i przedmiotów. 

 

16. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący, w ustalony sposób, o sytuacji w szkole. 
 

17. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas 

oznaczony, jeśli występujące zdarzenia mogą zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu 

uczniów. 

 

 

 

 

 


