
ZASADY FUNKCJONOWANIA SP4 W OKRESIE EPIDEMII  

Z UWZGLĘDNIENIEM WYTYCZNYCH MZ, GIS I MEN 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 

u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.) 

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 

ze zm.), 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.), 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.), 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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 2020r. poz. 493), 

6. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 

5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567), 

7. Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz 

instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 30 kwietnia 2020r. 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach. 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 



funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19. 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo 

przebywających za granicą. 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków 

tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania 

I. Przepisy ogólne: 

1. Zasady organizacji w czasie reżimu sanitarnego oraz przygotowania szkoły do pracy 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 określa sposób i tryb realizacji zadań Szkoły 

Podstawowej nr 4 w okresie od 1 września 2020 do odwołania. 

2. Od 1 września 2020 w okresie funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym rozpoczyna się 

realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej w trybie stacjonarnym 

zgodnie z zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną tygodniowym planem zajęć. 

3. Zajęcia stacjonarne w szkole odbywają się zgodnie z zaleceniami ustalonymi przez MZ oraz 

GIS. 

4. W związku z możliwą koniecznością przejścia szkoły na pracę w trybie kształcenia na 

odległość – w ramach przygotowania się do zmiany trybu pracy – każdy nauczyciel ma 

obowiązek zorganizować jedno spotkanie on-line w każdej klasie, w której uczy danego 

przedmiotu. Obecność uczniów jest obowiązkowa. 

5. Spotkania on-line będą odbywały się z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. 

 

II. Zadania wychowawcy klasy: 

1. Wychowawca klasy zbiera informacje dotyczące: 

a) Aktualnych telefonów i adresów mailowych rodziców w swojej klasie. 

b) Możliwość dostępu ucznia do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu w warunkach 

domowych w czasie trwania zajęć on-line. 



 

2. Wychowawcy klas ustalą sposób komunikowania się z uczniami i rodzicami klasy 

i informacje przekażą do dyrektora szkoły oraz nauczycieli uczących w danym oddziale. Wzór 

informacji stanowi załącznik nr 1 do zasad. 

3. Wychowawcy komunikują się z nauczycielami uczącymi dany odział za pomocą 

dotychczasowych sposobów komunikacji.  

4. Wychowawca zorganizuje próbną wywiadówkę on-line z rodzicami uczniów w swojej 

klasie, informacje o liczbie rodziców obecnych na tym spotkaniu przekaże dyrektorowi szkoły. 

 

III. Zadania nauczycieli: 

1. Wszyscy nauczyciele do 21 września zdiagnozują efektywność nauczania online w ubiegłym 

roku – diagnoza wiedzy i umiejętności. Diagnozy koordynują liderzy zespołów 

przedmiotowych. 

2.  Przeanalizowanie zrealizowanych i niezrealizowanych treści oraz warunków realizacji 

podstawy programowej – modyfikacja planów dydaktycznych. 

3. Zorganizowanie  spotkania online do 16 października z klasami, w których nauczyciel uczy 

i wspólnie z wychowawcą ustalenie przyczyn braku kontaktu z uczniem. 

4. Spotkania będą zorganizowane zgodnie ze strategiami efektywnego uczenia się – jasno 

podane cele i kryteria sukcesu, metody aktywizujące, informacja zwrotna, podsumowanie 

zajęć. 

5. Spotkania  z klasą online będą podlegały obserwacji w nadzorze pedagogicznym. 

 

 

 

 

 

 

 



Warianty funkcjonowania szkoły w okresie pandemii: 

Wariant A (tradycyjna forma kształcenia): 

1. Od 1 września 2020 r. zajęcia w szkole odbywają się w formie stacjonarnej z zachowaniem 

obowiązujących zasad i procedur zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek 

oświatowych (załączniki do regulaminu).  

2. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego, dyrektor szkoły, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu 

prowadzącego, zawiesza częściowo lub w całości stacjonarną pracę szkoły. Wówczas 

dopuszczalne są warianty kształcenia: B i C. 

 

 Wariant B (mieszana forma kształcenia - hybrydowa): 

1. Dyrektor zawiesza zajęcia grupy, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły  

w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i wprowadza kształcenie na odległość 

(zdalne). Decyzja będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej na terenie powiatu lub w szkole. 

Dyrektor  podejmie decyzję, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu 

pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  

 

Wariant C (kształcenie zdalne): 

1. Dyrektor szkoły po otrzymaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć 

stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość 

(edukacji zdalnej).  

 

 

 

 


