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PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PROWADZENIA ZAJĘĆ W SZKOLE OD DNIA 

01 WRZEŚNIA 2021r. W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19” 

 

Szkoła Podstawowa nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim zapewnia niezbędne środki 

bezpieczeństwa ( płyny do dezynfekcji, rękawiczki, izolatka plus wyposażenie w 

niezbędne środki bezpieczeństwa ) wymagane do prowadzenia zajęć w trakcie trwania 

pandemii, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeń, które 

mogą się zdarzyć w trakcie pobytu uczniów i pracowników na terenie placówki.  

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników  i ich najbliższych rekomendowane 

jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przez zachorowaniem i 

przenoszeniem COVID-19. 

Po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji uczniów od bezpośrednich kontaktów 

ze społecznością szkolną działania wychowawcze, profilaktyczne i wspierające 

kondycję psychiczną uczniów stanowią pilną konieczność.  Prowadzone będą 

w sposób, który zapewni ich optymalną skuteczność w ochronie zdrowia psychicznego 

dzieci i młodzieży, przy jednoczesnej dbałości o zachowanie reguł sanitarnych 

dostosowanych do sytuacji i potrzeb szkoły, do wymagań związanych z charakterem 

podejmowanych działań w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego oraz 

innych lokalnych uwarunkowań. 
 

I. Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 14 :  

 

1. Warunkiem uczęszczania do szkoły ucznia i pracownika jest:  

a)  brak objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych; 

b) brak wśród domowników osób przebywających na kwarantannie lub w izolacji w 

warunkach domowych. 

2. W drodze do i ze szkoły uczniowie i pracownicy mają obowiązek przestrzegać 

aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

3. Uczniowie i pracownicy wchodzą do szkoły  dwoma różnymi wejściami . Są 

zobowiązani do przeprowadzenia dezynfekcji rąk (wyznaczony pracownik obsługi ma 

obowiązek dopilnować dezynfekcji). Przy wejściu zamieszczona jest informacja o 

obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. 

Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren 

szkoły, zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 



b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w 

postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych. 

 

4. Rodzice/prawni opiekunowie w miarę możliwości przyprowadzają i odbierają uczniów 

klas 1-3 przed budynkiem szkolnym od strony boiska. W razie niepogody rodzic 

oddaje dziecko przy wejściu do szkoły pracownikowi szkoły lub wychowawcy, który 

będzie sprawował opiekę.  

5. Osoby postronne mogą wejść do budynku szkoły tylko w czasie trwania lekcji , jeżeli 

otrzymają zgodę od pracownika obsługi pełniącego dyżur przy wejściu do szkoły (w 

razie wątpliwości pracownik zwraca się o podjęcie decyzji do dyrektora). W takim 

przypadku osoby te mają obowiązek podać:  

a) imię i nazwisko wraz z adresem i numerem telefonu; 

b) powód wejścia do szkoły; 

c) dane te, wraz z godziną wejścia zostają zapisane w zeszycie wejść – są konieczne 

w razie ewentualnego stwierdzenia zakażenia.  

Przed wejściem do szkoły pracownik obsługi mierzy takiej osobie temperaturę, 

przeprowadza krótki wywiad – mający stwierdzić, czy osoba ta nie posiada objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Przy wejściu do szkoły osoby 

takie mają obowiązek stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Osoby takie mogą udać się jedynie do sekretariatu 

szkoły. Tylko dyrektor  szkoły może wyrazić zgodę na przemieszczanie się danej 

osoby po terenie szkoły. 

6. Rodzice/prawni opiekunowie w przypadku organizowania przez szkołę spotkań z 

rodzicami/prawnymi opiekunami – mogą przybyć na takie spotkanie tylko w 

przypadku spełnienia warunków zawartych w pkt. 1a, b. Przed wejściem do szkoły 

dokonują dezynfekcji rąk, mają obowiązek w czasie przebywania na terenie szkoły, 

stosować cały czas środki ochronne (osłonę ust i nosa, rękawiczki). 

7. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek odebrać natychmiast wiadomość 

przesłaną przez szkołę (rozmowa telefoniczna, sms) w razie stwierdzenia u ich dziecka 

objawów wskazujących na zły stan zdrowia. Rodzice/prawni opiekunowie w takim 

przypadku mają obowiązek jak najszybszego przybycia do szkoły w celu odebrania 

swojego dziecka. 

8. Na parterze u pracownika szkoły  znajduje się termometr bezdotykowy, obsługiwany 

przez wyznaczonego pracownika obsługi – mierzona jest nim temperatura:  

a) wchodzących do szkoły osób postronnych; 

b) uczniów, pracowników w sytuacji, gdy podejrzewają u siebie podniesioną 

temperaturę; 

c) uczniów przysłanych przez nauczyciela w przypadku, gdy ten podejrzewa u nich 

podniesioną temperaturę. 

9. W przypadku, gdy dowolny pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące 

wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel: 

a) poleca uczniowi natychmiast założyć środki ochronne (osłonę ust i nosa);  

b) przy zachowaniu odległości co najmniej 2 m przeprowadza danego ucznia do Sali 

nr 17a - która pełni funkcję izolatki (w przypadku nauczyciela prowadzącego 

zajęcia powiadamia telefonicznie sekretariat – osoba wyznaczona przychodzi 

wówczas po ucznia do klasy);  



c) powiadamia o tym fakcie dyrektora; 

d) wyznaczona przez dyrektora szkoły osoba niezwłocznie powiadamia 

rodziców/prawnych opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły 

własnym środkiem transportu. 

10. W czasie przemieszczania się po szkole uczniowie i pracownicy w miarę możliwości 

powinni: 

a) mieć założone środki ochronne na twarz i nos; 

b) zachować dystans między osobami; 

c) unikać bezpośredniego kontaktu (m.in. podawania rąk). 

 

11. Uczniów i pracowników szkoły obowiązują ogólne zasady higieny:  

a) częste mycie/dezynfekowanie rąk (m.in.: przy wejściu do szkoły, po skorzystaniu z 

toalety); 

b) ochrona podczas kichania i kaszlu;  

c) unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  

12. Każdy nauczyciel ma obowiązek dokonać przeglądu przedmiotów i sprzętów 

znajdujących się w ich pracowniach/salach, te, których nie można skutecznie umyć, 

uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do 

ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić 

lub dezynfekować po ich użyciu (w tym celu nauczyciel wychowania fizycznego ma 

obowiązek dopilnować, by sprzęt ten był odkładany w wyznaczonym miejscu). 

13. Uczniowie mogą korzystać tylko z własnych przyborów i podręczników - nie mogą 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

 

 

14. W czasie zajęć lekcyjnych:  

a) nauczyciel na pierwszych zajęciach w roku szkolnym z każdą klasą przekazuje 

informacje dotyczące zasad zachowania na zajęciach; 

b) uczniowie i nauczyciel po zajęciu miejsc w sali lekcyjnej mogą zdjąć ochrony na 

twarz i nos; 

c) jeżeli odległość między uczniem a nauczycielem jest mniejsza niż 1,5 m, obydwoje 

mają obowiązkowo mieć założone środki ochrony dróg oddechowych (ust i nosa); 

d) w miarę możliwości należy unikać przemieszczania się nauczyciela po sali; 

e) jeżeli jest to możliwe, należy rozsadzić uczniów, tak by uczeń sam siedział przy 

ławce; 

f) jeżeli jest to konieczne, należy dezynfekować ławki, krzesła i inny sprzęt szkolny 

(np. w czasie gdy uczeń kichnie, nie osłaniając się na ławkę) – w takim przypadku 

nauczyciel zgłasza pracownikowi obsługi taką konieczność; 

g) w przypadku prac pisemnych sprawdzanych przez nauczyciela: przed ich 

sprawdzeniem prace te muszą przejść 2 dni kwarantanny – nauczyciel po zebraniu 

prac musi zdezynfekować ręce. 

h) w sali sportowej używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostają umyte detergentem 

lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć (a w razie konieczności po zajęciach – 

konieczność taką stwierdza nauczyciel, np. w przypadku, gdy na zajęciach 

przebywał uczeń z objawami chorobowymi).  

i) Lekcje wychowania fizycznego w miarę możliwości powinny być prowadzone na 

boisku szkolnym. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w 

których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry 

kontaktowe.  



j) Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych i laboratoryjnych 

(np. mikroskopy, sprzęt do doświadczeń) oraz w sali informatycznej należy czyścić 

lub dezynfekować – nauczyciel prowadzący te zajęcia ustala z pracownikiem 

obsługi zasady, w jaki sposób ma być to przeprowadzone (dopuszcza się 

możliwość przeprowadzenia czyszczenia lub dezynfekcji sprzętu i materiałów 

przez nauczyciela, bądź pod jego opieką przez uczniów – w tym przypadku musi to 

być przeprowadzone w czasie trwania lekcji i nie może istnieć dla uczniów żadne 

zagrożenie).  

k) Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny 

zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w 

przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do 

zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu 

społecznego 

 

15. Regularnie należy wietrzyć:  

a) pracownie lekcyjne - co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 

potrzeby także w czasie zajęć – odpowiada za to nauczyciel prowadzący zajęcia;  

b) części wspólne (korytarze) – co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w 

razie potrzeby także w czasie zajęć – odpowiada za to nauczyciel dyżurujący i 

pracownik obsługi. 

16. Na przerwach uczniowie w miarę możliwości powinni przebywać na boisku szkolnym 

– w celu uniknięcia zatorów w wejściach uczniowie mogą korzystać również z 

drugiego wyjścia  i wyjścia przy boisku. 

17. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

18. Podczas korzystania z szafek uczniowie muszą zachować bezpieczną odległość między 

sobą (co najmniej 1,5 m). 

19. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej. Do regulaminu świetlicy 

wprowadza się zapis dotyczący zasad zachowania bezpieczeństwa w czasie pandemii. 

Środek do dezynfekcji rąk musi znajdować się przy wejściu do świetlicy. Świetlicę 

należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania uczniów w 

świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po 

przeprowadzeniu dezynfekcji.  

20. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz 

nauczycielami – jeżeli jednak ze względów organizacyjnych jest to niemożliwe, muszą 

wówczas stosować środki ochronne (osłonę ust i nosa). 

21. Nauczyciele powinni ograniczyć przebywanie w jednym pomieszczeniu (np. pokoju 

nauczycielskim), jeżeli jest to niemożliwie należy utrzymywać dystans społeczny – 

minimum 1,5 m odległości między osobami. 

 

22. Korzystanie z biblioteki szkolnej:  
 
a)   W bibliotece, oprócz nauczyciela bibliotekarza, mogą przebywać jednocześnie    

maksymalnie 2 osoby.   

b)  Niezbędne jest zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy (minimum 1,5 m).  

c)  Jeśli dystans jest mniejszy, to osoby przebywające w bibliotece powinny nosić osłonę                     

nosa i ust.   

d) Przed wejściem do biblioteki oraz przed wyjściem z biblioteki obowiązuje 

dezynfekcja rąk. 

e) Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do częstej dezynfekcji rąk lub noszenia 

rękawic ochronnych.  



f) Wypożyczenia odbywają się w sposób ograniczający wolny dostęp do półek.                         

W wyjątkowych sytuacjach obowiązuje dezynfekcja rąk przed i po wypożyczeniu.  

g) Czytelnicy mają możliwość wcześniejszego zamówienia określonej pozycji poprzez 

dziennik elektroniczny. 

h) Oddając książkę, należy podać swoje imię, nazwisko i klasę oraz tytuł zwracanej 

pozycji. Na tej podstawie bibliotekarz dokona zwrotu w programie bibliotecznym.  

i) Książki odkładać należy do wyznaczonego pojemnika.  

j) Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek 

Składowane książki będą oznaczone datą, w której zostały przyjęte.  

k) Ustala się minimum 2 - dniowy okres kwarantanny, któremu podlegają wszystkie 

zwrócone materiały biblioteczne. 

l) Stan techniczny oddanych książek sprawdzony zostanie po wyznaczonym okresie.  

m) Czytelnia szkolna, na czas obowiązywania reżimu sanitarnego, będzie wyłączona                       

z użytkowania.  

n) Odbywać się będzie regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają 

się użytkownicy, np. klamki, drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł. W 

miarę możliwości zapewni się również wietrzenie pomieszczeń bibliotecznych. 

o)  W wyjątkowych sytuacjach organizacji spotkań z większą grupą czytelników – z 

zastosowaniem wytycznych GIS – przeprowadzona zostanie dodatkowa dezynfekcja 

przed i po spotkaniu.  

p) W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 

wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie 

kwarantanny na 10 dni do 2 tygodni i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z 

którymi pracownik miał kontakt. 

 
23.  Korzystanie z ksera: 

a) osoby chcące skserować swoje materiały muszą je pozostawić na okres 2 dni 

kwarantanny; 

b) osoby obsługujące ksero po wejściu do pomieszczenia mają obowiązek 

zdezynfekować ręce; 

c) zabrania się przebywania osób nieupoważnionych w pomieszczeniu ksero. 

 

24. Higienistka szkolna ustala z dyrektorem szkoły zasady korzystania z gabinetu 

profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone 

w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia. 

25. Korzystanie z dystrybutorów wody odbywa się pod kontrolą pracownika obsługi. 

26. Dyrektor szkoły odpowiada za funkcjonowanie powyższej procedury w czasie 

epidemii.  

 

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni: 

 

1. Przy wejściu głównym do szkoły i przy wejściu od strony boiska, umieszczone są numery 

telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim,   

i służb medycznych.  

2. Zarówno uczniowie jak i pracownicy mają obowiązek regularnie myć ręce wodą z 

mydłem/dezynfekować ręce, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po 

powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

3. Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-

higienicznych, ciągów komunikacyjnych, placu zabaw, dezynfekcji powierzchni 



dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w 

pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. Pracownicy obsługi 

zostają zobowiązani do wypełniania kart kontroli – załącznik nr 1 procedury. 

4. Dezynfekcję sal, placu zabaw, pomieszczeń sanitarno-higienicznych należy 

przeprowadzać często, w miarę możliwości, każdorazowo po każdej grupie, która 

korzystała z placu zabaw. 

5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać 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. 

6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje 

dezynfekcji.  

7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich 

dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

8. Należy zaopatrzyć pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki 

ochronne, oraz kontrolować ich noszenie przez pracowników zobowiązanych do ich 

noszenia. 

9. Zużyte maseczki i rękawice jednorazowe należy wrzucać tylko do kosza znajdującego się 

na korytarzu przy głównym wejściu do szkoły – kosz jest opisany, zabrania się wrzucać 

do niego inne przedmioty niż ww. 

 

III. Gastronomia 

1. Przy organizacji żywienia w szkole (świetlica), obowiązek zapewnienia odpowiednich 

warunków spada na dzierżawcę kuchni i sklepiku szkolnego, który ma obowiązek spełnić 

wszystkie wymogi prawne, dotyczące zarówno zasad zbiorowego żywienia jak i zasad 

obowiązujących w szkole. Dzierżawca do czasu otwarcia sklepiku, zobowiązany zostaje 

do przedstawienia dyrektorowi szkoły do akceptacji, zasad oraz do dostosowania 

pomieszczenia do nich.  

2. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach i z zachowaniem 

dystansu. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że 

między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od 

powierzchni stolika. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie 

blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.  

3. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie 

posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych, z zachowaniem zasad bezpiecznego i 

higienicznego spożycia posiłku. 

4. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być 

przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

5. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw. 

 

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

 

1. 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.  

2. Uczniowie/pracownicy szkoły - nie powinni w żadnym przypadku przychodzić do 

szkoły w przypadku zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19  



(muszą pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem). 

Uczniowie (ich rodzice/prawni opiekunowie), pracownicy szkoły - zobowiązani są 

poinformować o tym fakcie dyrektora szkoły. 
3. Podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60-tego roku życia lub z istotnymi 

problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, na 

ich wniosek wprowadza się zasady mające zminimalizować ryzyko zakażenia:  

         – zwolnienie z dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych; 

4. Sala nr 17a  staje się izolatką dla uczniów/pracowników szkoły, u których zaobserwowano 

objawy chorobowe. Sala zostaje wyposażona w środki ochrony dróg oddechowych i płyn 

dezynfekujący. Ponadto: 

a) pracownicy szkoły obowiązkowo przejdą szkolenie, na którym zostaną poinstruowani 

o zasadach postępowania w razie zarażenia się koronawirusem oraz przedstawiona 

zostanie na nim powyższa procedura – szkolenie przeprowadzi mgr Renata 

Jaszczyńska. 

b) 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.  

c) obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do 

indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

d) w przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 

stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Ostrowie Wielkopolskim. Należy stworzyć listę osób przebywających w tym samym 

czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o 

zakażenie.  

5. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolski, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

Tel 62 737 89 00,  

 

V. Warianty funkcjonowania szkoły w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia 

zakażenia na danym terenie 

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia 

1. W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązuje powyższa procedura oparta na 

wytycznych GIS/MZ i MEiN dla szkół i placówek oświatowych. 

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

pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie 

Wielkopolskim i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości 

zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty 

kształcenia: B i C. 

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa) 

1. Dyrektor może zawiesić zajęcia grupy klasowej, klas/y lub całej szkoły lub 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. 

Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu 

pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te będzie 

można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, 

ustnie, za pomocą emaila, telefonu. 



Wariant C – kształcenie zdalne 

1. 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 w Ostrowie Wielkopolskim.  

 

VI. Zapoznanie z procedurą uczniów 

Wychowawcy klas mają obowiązek zapoznać wszystkich uczniów z zapisami powyższej 

procedury mogącymi dotyczyć ich.  

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                    Beata Dymna - Heine 

  
                                                                                                 /podpis dyrektora/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

KARTA KONTROLI – POMIESZCZENIE ……………………………….. 
Lp. Data Godzina Wykonana czynność Czytelny podpis 

pracownika 

Uwagi 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

 


