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Funkcjonowanie szkoły w roku szkolnym 2020/2021
Zgodnie z informacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej, od 1 września 2020 r. uczniowie
rozpoczną edukację w szkołach stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i
MEN. Natomiast na obszarach, w których zostały wyodrębnione strefy z uwagi na większe
ryzyko zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 będą stosowane dodatkowe zalecenia, które
dyrektor placówki może zastosować uwzględniając specyfikę swojej szkoły. Dyrektor szkoły,
znajdującej się na terenie objętym strefą żółtą, czerwoną będzie organizował pracę szkoły z
uwzględnieniem Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
od 1 września 2020 r.

Dyrektor może ograniczyć do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w
strefach wydzielonych, wprowadzić stosowanie przez uczniów osłony ust i nosa (np. korytarze).
Podobne obostrzenia mogą być zastosowane w przypadku pracowników szkoły, jak np.
ochrona ust i nosa, np. w pokojach nauczycielskich czy na korytarzach.

Warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia
na danym terenie

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i
placówek oświatowych. 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: B i C.

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu
edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i
prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na
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danym terenie, w danej szkole czy placówce. 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 maila, telefonu.

Wariant C – kształcenie zdalne

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. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje
uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

Szczegółowe procedury szkolne dotyczące funkcjonowania szkoły od 1 września zostaną
opublikowane w dniu 31.08.2020 r.
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