Procedura zawieszenia zajęć w szkole ze względu na sytuację epidemiologiczną (COVID-19)
1. Ustalenie czy w szkole występuje zagrożenie epidemiologiczne powodujące zagrożenie zdrowia
uczniów i podjęcie decyzji o zawieszeniu zajęć
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 (art. 18 ust. 2a
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach - dalej. r.b.h.p.).
W roku szkolnym 2020/2021 ogranicza się w całości lub w części funkcjonowanie publicznych i
niepublicznych jednostek systemu oświaty, w których odpowiednio wszystkie lub poszczególne zajęcia
zostały zawieszone (…) w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art.
1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.08.2020 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - dalej r.COVID).
Aktualna sytuacja epidemiologiczna, w rozumieniu powyższych przepisów uwzględnia zarówno
pojedyncze podejrzenia zakażeń lub samych zakażeń, jak i nagły przyrost liczby zakażeń nie tylko w
szkole, 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

Zawieszenie zajęć może dotyczyć w szczególności: grupy, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub
całej szkoły, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.
Osoba odpowiedzialna: dyrektor szkoły
Termin: na bieżąco
2. Zgoda organu prowadzącego na zawieszenie zajęć
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.
Osoby odpowiedzialne:
Wniosek do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć - dyrektor szkoły
Termin; bezzwłocznie
Zgoda organu prowadzącego na zawieszenie zajęć - organ prowadzący
Termin: bezzwłocznie
3. Pozytywna opinia Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej
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.

Osoby odpowiedzialne:
Wniosek do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o opinię w sprawie zawieszenia zajęć dyrektor szkoły
Termin: bezzwłocznie
Wydanie pozytywnej opinię w sprawie zawieszenia zajęć - Państwowa Powiatowa Inspekcja sanitarna
Termin: bezzwłocznie
4. Zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć na czas oznaczony
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.
Osoba odpowiedzialna: dyrektor szkoły
Termin: Po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowej Powiatowej Inspekcji
Sanitarnej
5. Zawiadomienie organu sprawującego nadzór pedagogiczny o zawieszeniu zajęć
O zawieszeniu zajęć dyrektor zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Osoba odpowiedzialna: dyrektor szkoły
Termin: bezzwłocznie
6. Zawiadomienie organu rejestrującego
W przypadku niepublicznych i publicznych niesamorządowych jednostek systemu oświaty, dyrektor o
zawieszeniu zajęć zawiadamia gminy i powiaty, które są dla tych jednostek organami rejestrującymi i
dotującymi.
Osoba odpowiedzialna: dyrektor szkoły
Termin: bezzwłocznie

7. Zawiadomienie organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny o
sposobie realizacji zajęć i innych zadań jednostki w trakcie zawieszenia zajęć
W sytuacji całkowitego lub częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, zawieszone zajęcia są
realizowane z 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.
Osoba odpowiedzialna: dyrektor szkoły
Termin: bezzwłocznie

