
PROCEDURY FUNKCJONOWANIA 
Zespołu Szkół Zawodowych  

im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie  
w roku szkolnym 2020/2021 
w czasie epidemii COVID-19 

 
 
FORMA PRACY 

1. W Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie funkcjonuje tradycyjne 
kształcenie oparte na wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek 
obowiązujących od 1 września 2020 r.  

2. Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie rozpocznie rok szkolny 
2020/2021 z dniem 1 września 2020 r. w formie stacjonarnej. 

3. Uroczystości rozpoczęcia roku odbędą się stacjonarnie w salach lekcyjnych wyznaczonych dla każdej 
klasy, wg załączonego harmonogramu. 

4. Od dnia 1 września 2020 r. Rada Pedagogiczna może być organizowana w formie stacjonarnej, o ile 
szkoła nie przejdzie na hybrydową lub zdalną formę kształcenia. 

5. 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 szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne 
będą dwa warianty kształcenia: kształcenie hybrydowe lub kształcenie zdalne. 

a) Kształcenie hybrydowe - w zależności od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej 
szkole czy placówce dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu 
pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego będzie mógł zawiesić 
zajęcia w częściowym zakresie i prowadzić kształcenie zdalne. W pozostałym będzie prowadzone 
kształcenie stacjonarne z uwzględnieniem wytycznych sanitarno-epidemiologicznych.  

Dyrektor może zadecydować o zawieszeniu: 

− jednego lub kilku oddziałów bądź klas, 
− całego etapu edukacyjnego (np. tylko uczniowie szkoły zawodowej), 
− grupy lub grup wychowawczych, 
− niektórych zajęć (np. tylko wychowania fizycznego) 

b) Kształcenie zdalne - w zależności od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy 
placówce dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego będzie mógł całkowicie zawiesić kształcenie 
stacjonarnego i przejście w całości na formę zdalną. W takim przypadku w szkole nie 
odbywałyby się żadne zajęcia. Poza tym także działalność organów szkoły odbywałaby się 
zdalnie. 

Organy kolegialne, takie jak rada pedagogiczna, rada rodziców, rada szkoły a nawet samorząd 
uczniowski w przypadku przejścia na zdalną formę kształcenia mogą funkcjonować: 
− przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 
− za pomocą innych środków łączności, w tym także w formie obiegowej.  
Treść podjętej przez dany organ czynności winna być utrwalona w formie odpowiednio 
protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób (§ 11a rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r.). 



6. Jeżeli po okresie stosowania hybrydowej lub zdalnej formy kształcenia dyrektor uzna, że pozostanie 
przy tej formie jest nadal konieczne, wówczas musi przeprowadzić całą procedurę jej wprowadzenia 
zupełnie od nowa. 

7. Minister Edukacji Narodowej na mocy przysługującego mu prawa może ograniczyć stacjonarną 
działalność szkół, niezależnie od uprawnień dyrektorów. Jeżeli więc MEN zadecyduje o przejściu na 
hybrydową lub zdalną formę kształcenia na terenie całego kraju bądź jedynie w niektórych 
województwach, powiatach czy gminach, wówczas dyrektorzy będą musieli tę decyzję wykonać. 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE 
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń, który: 

− nie wykazuje objawów chorobowych sugerujących na infekcję dróg oddechowych, 
− nie jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, 
− nie zamieszkuje z osobami przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji domowej. 

2. Do pracy może przystąpić wyłącznie nauczyciel/pracownik szkoły, który: 
− nie wykazuje objawów chorobowych sugerujących na infekcję dróg oddechowych, 
− nie jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, 
− nie zamieszkuje z osobami przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji domowej. 

3. W drodze do i ze szkoły należy przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania  
w przestrzeni publicznej. 

4. Wejście do szkoły obowiązuje wyłącznie od strony głównego budynku szkoły – ul. Dworcowa 53. 

5. Przy wejściu do budynku należy obowiązkowo zdezynfekować ręce. 

Przy głównym wejściu do szkoły umieszczono: 
a) pojemnik z płynem do dezynfekcji, 
b) informację o obowiązku zasłaniania ust i nosa dla osób trzecich,  
c) informację o obowiązku dezynfekcji rąk, 
d) instrukcję skutecznej dezynfekcji dłoni, 
e) numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, 

oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych  

6. Na terenie placówki, w przestrzeni publicznej, jest obowiązek zakrywania nosa i ust. 

7. Należy zachować dystans społeczny od kolejnego ucznia oraz pracowników szkoły min. 1,5 m. 

8. Obowiązuje pomiar temperatury, zgodnie z wprowadzoną procedurą, u wszystkich wchodzących na 
teren szkoły przy użyciu termometru bezdotykowego oraz jego regularna dezynfekcja.  

9. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie 
umyć ręce), ochrona ust i nosa podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

10. W salach lekcyjnych i na korytarzach znajdują się zamykane kosze wyłożone workiem foliowym na 
zużyte środki ochrony. 

11. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje 
bezwzględne stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 
dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych)  
i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. 

12. Do niezbędnego minimum należy ograniczyć kontakt z pracownikami administracji oraz obsługi 
sprzątającej. W przypadku konieczności kontaktowania się należy zachować dystans od pracowników 
szkoły min. 1,5 m, przestrzegając obowiązku ochrony ust i nosa.  

13. Zobowiązuje się rodziców (opiekunów) do przekazania administracji szkoły i wychowawcy danych 
kontaktowych pozwalających na szybką i skuteczną komunikację z opiekunami ucznia. 



Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (np. numery 
telefonów, adresy e-mail). 

14. Rodzic/opiekun pisemnie oświadcza, że w miejscu zamieszkania lub pobytu dziecka nie przebywają 
osoby na kwarantannie ani w izolacji domowej. W przypadku zmiany powyższych rodzic/opiekun 
zobowiązuje się powiadomić o tym Dyrektora szkoły. (Załącznik nr 1) 
  

15. Jeżeli uczeń jest osobą pełnoletnią to samodzielnie oświadcza, że w miejscu jego zamieszkania nie 
przebywają osoby na kwarantannie ani w izolacji domowej. W przypadku zmiany powyższych 
pełnoletni uczeń zobowiązuje się powiadomić o tym Dyrektora szkoły. (Załącznik nr 2) 

16. W przypadku złego samopoczucia, a w szczególności podwyższonej temperatury ciała, kaszlu oraz 
trudności z oddychaniem należy natychmiast poinformować o tym wychowawcę/przełożonego. 

17. W budynku sali gimnastycznej, przy warsztatach szkolnych, w szatni zewnętrznej utworzono 
izolatorium. Jeżeli pracownik szkoły/nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać  
na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy ucznia odizolować  
w ww. odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności 
odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

18. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 
dezynfekować, zostały z sal usunięte, względnie tak zabezpieczone by uniemożliwić do nich dostęp. 

19. Przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć należy regularnie czyścić lub dezynfekować. 

20. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach i placówkach 
prowadzących kształcenie zawodowe należy regularnie czyścić lub dezynfekować. 

21. Z uwagi na charakter szkoły uczniowie muszą przemieszczać się pomiędzy salami przy zachowaniu 
zasad bezpieczeństwa obowiązujących dla reżimu sanitarnego. Przemieszczanie pomiędzy salami 
ogranicza się do niezbędnego minimum. 

22. Uczeń zobowiązany jest posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami 
szkolnymi między sobą. 

23. W trakcie zajęć lekcyjnych uczeń nie ma obowiązku przebywać w maseczce ochronnej, ale podczas 
poruszania się po sali lekcyjnej i podchodzenia do biurka nauczyciela ma obowiązek ją założyć. 
Obowiązek zakrywania nosa i ust dotyczy również poruszania się w przestrzeni publicznej  
(m.in. korytarze, sekretariat) 

24. 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.  

25. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można 
zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

26. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,  
a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

27. Zakazuje się tworzenia skupisk uczniów podczas przerw.   

28. Zaleca się aby uczniowie w czasie przerw przebywali na świeżym powietrzu. 

29. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów i słuchaczy  
u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem 
przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów 
szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.  

30. Ustala się bezpieczne zasady korzystania z szatni szkolnej, stanowiące osobne wytyczne. 

31. Ustala się zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole uwzględniających 
odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych, stanowiące osobne wytyczne. 



32. Ustala się zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny 
okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach, 
stanowiące osobne wytyczne. 

33. Ustala się zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, 
uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. 
Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiące . 

34. Uczniom zapewnia się możliwość korzystania z dystrybutorów wody pod nadzorem opiekuna. 
Dystrybutory wody znajdują się w sekretariacie szkoły (bud. A), pokojach nauczycielskim (bud. A  
i bud. B), na warsztatach szkolnych i przy Stacji Kontroli Pojazdów. 
 

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ  
I POWIERZCHNI 

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

2. Przy wejściu do budynku zamieszczono informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk oraz 
zapewniono osobom wchodzącym do szkoły możliwość skorzystania z płynu dezynfekującego do rąk. 

3. Obowiązuje, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały 
rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos.   

4. Pracownicy szkoły są zobowiązani regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz w miarę możliwości 
dopilnować w tym zakresie uczniów szkoły. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania 
instrukcji mycia i dezynfekcji rąk umieszczonych w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych przy 
dozownikach. 

5. Obowiązuje monitoring 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, itp. 

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

7. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,  
a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

8. 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. 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA  
U PRACOWNIKÓW 

1. Do pracy może przystąpić wyłącznie nauczyciel/pracownik szkoły, który: 
− nie wykazuje objawów chorobowych sugerujących na infekcję dróg oddechowych, 
− nie jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, 
− nie zamieszkuje z osobami przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji domowej. 

2. W drodze do i ze szkoły należy przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania  
w przestrzeni publicznej. 

3. Pracownicy szkoły powinni zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących 
objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i 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 korona wirusem. 

4. 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). 

5. 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. 

6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły Dyrektor szkoły musi 
bezwzględnie stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

7. Rekomenduje się ustalenie listy 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. 

8. Osoby z bliskiego kontaktu powinny zostać skierowane na kwarantannę (do 14 dni), a inne osoby, 
które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi 
epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te jednak 
powinny stale monitorować stan swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury ciała. 

9. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-
epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

PROCEDURA ZAWIESZENIA ZAJĘĆ 
1. Dyrektor, wg oceny własnej, stwierdza wystąpienie zagrożenia dla zdrowia uczniów ze względu na 

aktualną sytuację epidemiczną na terenie, na którym zlokalizowana jest szkoła. 
Za takie zagrożenie należy uznać m.in. zachorowanie na COVID-19 choćby jednego z uczniów szkoły 
lub członka jego rodziny, z którym pozostaje on w styczności, a także pracownika szkoły  
(i odpowiednio członka jego rodziny), lub wystąpienie dużego ogniska zachorowań na terenie, na 
którym zlokalizowana jest szkoła (w tej samej miejscowości, gminie czy powiecie). Sam fakt, że 
szkoła znajduje się w tzw. strefie żółtej lub czerwonej nie oznacza automatycznego przejścia na 
kształcenie zdalne.  
 

2. Dyrektor zwraca się z zapytaniem do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
o opinię w przedmiocie częściowego lub całkowitego zawieszenia zajęć. Zapytanie może zostać 
złożone w formie: 

− pisemnej, 
− ustnej (w tym telefonicznej) 
− elektronicznej (np. e-mail). 

W zapytaniu, niezależnie od przyjętej formy, należy: 
− opisać zagrożenie epidemiczne i uzasadnić, dlaczego czyni ono koniecznym przejście na inną 

formę kształcenia, 
− wskazać formę kształcenia, na którą ma przejść szkoła, a w przypadku formy hybrydowej 

wskazać, w jakim zakresie będzie realizowane kształcenie zdalne. 
− wskazać okres, w którym będzie realizowania inna forma kształcenia (nie może być to czas 

nieokreślony). 
Jeżeli opinia została uzyskana również w formie ustnej, wówczas jej uzyskanie należy potwierdzić  
w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób. 
Przejście na inną formę kształcenia będzie możliwe jedynie w przypadku uzyskania pozytywnej 
opinii Sanepidu. 
 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/


3. Dyrektor zwraca się z zapytaniem do właściwego organu prowadzącego o wyrażenie zgody  
na częściowe lub całkowite zawieszenia zajęć.  
Zapytanie może zostać złożone w formie: 

• pisemnej, 
• ustnej (w tym telefonicznej) 
• elektronicznej (np. e-mail). 

Organ prowadzący może udzielić zgody w tej samej formie. Jeżeli opinia została uzyskana również  
w formie ustnej, wówczas jej uzyskanie należy potwierdzić w formie protokołu, notatki, adnotacji lub 
w inny sposób. 
Dyrektor nie musi konsultować tej kwestii z innymi organami szkoły np.: radą pedagogiczną czy radą 
rodziców. 

4. Dyrektor realizując swoje uprawnienia kierownicze podejmuje decyzję w sprawie zawieszenia zajęć.  
Decyzja ma formę zarządzenia i zawiera następujące informacje: 

− czy zawieszenie będzie całkowite czy też częściowe, 
− w przypadku częściowego zawieszenia (formy hybrydowej) w jakiej części szkoła jest objęta 

kształceniem zdalnym,  
− okres przejścia na inną formę kształcenia. 

 
5. Dyrektor zawiadamia o zawieszeniu zajęć kuratora oświaty i organ prowadzący. W zawiadomieniu 

należy wskazać czy będzie realizowane zdalne kształcenie czy też inny rodzaj kształcenia. 
 

6. Dyrektor powiadamia rodziców i opiekunów o zawieszeniu zajęć poprzez dziennik elektroniczny oraz 
poprzez informację na stronie internetowej szkoły i w mediach społecznościowych. 

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO 

1. Ograniczenie funkcjonowania jednostki systemu oświaty obejmuje kształcenie zawodowe  w zakresie: 
− teoretycznych przedmiotów zawodowych; 
− turnusów dokształcenia teoretycznego młodocianych pracowników; 
− zajęć praktycznych – wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu 

wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość lub innego sposobu ustalonego przez dyrektora jednostki systemu 
oświaty. 

2. Ograniczenie funkcjonowania jednostki systemu oświaty nie dotyczy zajęć praktycznych 
realizowanych u pracodawców przez tych uczniów branżowych szkół I stopnia będących 
młodocianymi pracownikami, którzy w okresie ograniczenia realizują zajęcia z zakresu kształcenia 
ogólnego lub kształcenia zawodowego teoretycznego na terenie szkoły lub innej placówki, do których 
uczęszczają. 

ZADANIA DYREKTORA W OKRESIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ 
1. Dyrektor ustala, czy uczniowie i nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, 

oprogramowania i internetu umożliwiających interakcję między uczniami a nauczycielami 
prowadzącymi zajęcia. Jest to obowiązek o charakterze weryfikacyjnym. W zależności od tego 
podejmuje się ustalenia w sprawie kształcenia zdalnego. 

2. Dyrektor, we współpracy z nauczycielami, ustala technologie informacyjno-komunikacyjne 
wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć (wybór narzędzi do komunikacji).  

3. Dyrektor określa zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do ustalonych 
technologii informacyjno-komunikacyjnych Dyrektor, we współpracy z nauczycielami, ustala źródła  
i materiały niezbędne do realizacji zajęć, z których uczniowie mogą korzystać. 



4. Dyrektor, we współpracy z nauczycielami, ustala potrzebę modyfikacji zestawu programów 
wychowania szkolnego, zestawu programów nauczania oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten zestaw. 

5. Dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczna i radą rodziców, ustala potrzebę modyfikacji w trakcie 
roku szkolnego realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz, w razie potrzeby, 
modyfikuje ten program.  

6. Dyrektor, we współpracy z nauczycielami, ustala tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć 
wynikających z ramowych planów nauczania dla poszczególnych typów szkół do zrealizowania  
w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć 
realizowanych w formach pozaszkolnych. Dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien 
uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, 
telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną 
uczniów. W ustaleniach należy uwzględnić w szczególności: 
− równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 
− zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 
− możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego  

w ciągu dnia, 
− łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, 
− ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć, 
− konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć. 

7. Dyrektor, we współpracy z nauczycielami, ustala sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów na 
zajęciach oraz sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych.  

8. Dyrektor zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem 
prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji.  

9. Dyrektor, we współpracy z nauczycielami, ustala sposób monitorowania postępów uczniów oraz 
sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub 
rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach. Preferuje się  
w pierwszej kolejności dziennik elektroniczny, za pośrednictwem którego uczniowie będą 
zobligowani do przekazywania zdjęć/skanów wykonanych prac. Tym samym kanałem komunikacji 
nauczyciel może wystawiać oceny bieżące i informować o nich uczniów oraz ich rodziców. 
Dopuszcza się w szczególnych sytuacjach możliwość korzystania z komunikatorów internetowych 
typu Messenger lub WhatsApp.  

10. Dyrektor ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminów (klasyfikacyjnego, poprawkowego, 
semestralnego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności), warunki i sposób ustalania rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, oraz 
warunki i sposób zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych. 

11. Dyrektor przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji 
zadań. Dotyczy to w szczególności: 
− organizacji kształcenia specjalnego, 
− pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
− indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, 
− indywidualnego nauczania, 
− zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, 
− zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub zajęć o których mowa w art. 165 ust. 7 i 10 

Prawa oświatowego 

12. Dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby 
edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych: 
− kształceniem specjalnym, 
− indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, 
− indywidualnym nauczaniem, 
− wczesnym wspomaganiem rozwoju, 



− uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze uczęszczających na zajęcia,  
o których mowa w art. 165 ust. 7 i 10 Prawa oświatowego 

13. Dyrektor ustala zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych  
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. 
W przypadku, gdy w związku z nauczaniem zdalnym nauczyciel przekroczy obowiązujący go wymiar 
zajęć, wówczas należy mu wypłacić wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. 

 
  



Załącznik nr 1 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, 

adres zamieszkania 
nr tel, adres e-mail) 

 

 

Oświadczenie/zgoda  
rodzica/opiekuna prawnego 

 
 

Oświadczam, że w miejscu zamieszkania lub pobytu mojego dziecka 
..................................................................................... (imię i nazwisko dziecka)  
nie przebywają osoby na kwarantannie, ani w izolacji domowej.  

W przypadku zmiany powyższych zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tym 
Dyrektora placówki. 

Równocześnie wyrażam zgodę na kontrolne sprawdzanie temperatury ciała mojego dziecka  
z użyciem bezdotykowego termometru przy zaobserwowaniu objawów chorobowych, 
mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych. 
 
 
 

…………………………………………….. 
(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 
(imię i nazwisko pełnoletniego ucznia, 

adres zamieszkania 
nr tel, adres e-mail) 

 

 

Oświadczenie/zgoda  
pełnoletniego ucznia 

 
 

Oświadczam, że w miejscu mojego zamieszkania nie przebywają osoby na kwarantannie, ani 
w izolacji domowej.  

W przypadku zmiany powyższych zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tym 
Dyrektora placówki. 

Równocześnie wyrażam zgodę na kontrolne sprawdzanie temperatury mojego ciała z użyciem 
bezdotykowego termometru przy zaobserwowaniu objawów chorobowych, mogących 
wskazywać na infekcję dróg oddechowych. 
 
 
 

…………………………………………….. 
(podpis pełnoletniego ucznia) 
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