
Załącznik do
Zarządzenia Nr  53/2020
z dnia 14.09.2020r 
Dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Bolesława Prusa 
w Mysłowicach

PROCEDURA ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 

IM. BOLESŁAWA PRUSA 

W MYSŁOWICACH 

ZE WZGLĘDU NA ZAGROŻENIE

WYWOŁANE COVID-19

Podstawa prawna:

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie

bezpieczeństwa i  higieny  w  publicznych  i  niepublicznych  szkołach  i  placówkach

( Dz. U. z 2020r. poz.1166 z późn. zm),

 Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  12  sierpnia  2020r.  w  sprawie

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020r. poz 1389).
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Krok 1

1. Stwierdzenie wystąpienia zagrożenia dla zdrowia uczniów ze względu na

aktualną sytuację epidemiczną na terenie, na którym zlokalizowana jest

szkoła.

2. Podstawą  do  uznania,  iż  zdrowie  uczniów  jest  zagrożone  będą  w

szczególności:

1) zachorowanie na COVID-19 ucznia lub członka jego najbliższej rodziny,

oraz pracownika szkoły lub członka jego rodziny,

2) wystąpienie  dużego  ogniska  zachorowań  na  terenie,  na  którym

zlokalizowana jest szkoła.

Krok 2

1. Wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Katowicach (Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice,                                 

- infolinia dotycząca koronawirusa - telefon alarmowy - 32 428 43 57          

/czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00/,                           

- telefony do kontaktu - 32 253 24 75, 32 253 24 76                                     

/czynne do godziny 15.00/,                                                                                   

- adres mailowy:                                                                                                   

- higiena dzieci – hd@passe.katowice.pl,                                                 

- dział epidemiczny – ep@passe.katowice.pl                                           

z wnioskiem o wydanie opinii w przedmiocie częściowego lub całkowitego 

zawieszenia zajęć.
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2. Wniosek o wydanie pozytywnej opinii może zostać złożony w formie:

1) pisemnej,

2) ustnej (w tym telefonicznej),

3) elektronicznej (np. e-mail).

    3.We wniosku należy:  

1) opisać  zagrożenie  epidemiczne  i  uzasadnić,  dlaczego  uzasadnia  ono

zawieszenie zajęć prowadzonych w formie stacjonarnej,

2) wskazać  formę  kształcenia,  na  którą  ma  przejść

szkoła/grupa/oddział/klasa/etap  edukacyjny,  a  w  przypadku  formy

hybrydowej  wskazać,  w  jakim  zakresie  będzie  realizowane  kształcenie

zdalne,

3) wskazać okres, w którym będzie realizowania inna forma kształcenia (nie

może być to czas nieokreślony).

  4.Przejście  na  inną  formę  kształcenia  będzie  możliwe  jedynie  w  przypadku

uzyskania pozytywnej opinii Sanepidu.

     4.Jeżeli opinia sanepidu zostanie wydana w formie ustnej, wówczas jej uzyskanie

należy potwierdzić w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.

    6.Wzór wniosku do Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie pozytywnej

opinii w sprawie zawieszenia zajęć ze względu na zagrożenie zdrowia uczniów w

związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną stosować załącznik nr 1 do procedury.

Krok 3 

1. Wystąpienie do organu prowadzącego z wnioskiem o zgodę na zawieszenie

zajęć.
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2. Wniosek można złożyć w formie:

1) pisemnej,

2) ustnej (w tym telefonicznej),

3)elektronicznej (np. e-mail).

      3.We wniosku należy wskazać, czy zawieszenie zajęć ma dotyczyć:

1) grupy,

2) oddziału, klasy,

3) etapu edukacyjnego

4) całej szkoły lub placówki,

- w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

4. Dyrektor będzie mógł wystąpić o zawieszenie zajęć w formie tradycyjnej m.in.

dla:

1)  grupy uczniów przewlekle  chorych (na  podstawie  opinii  lekarza  sprawującego

opiekę zdrowotną nad uczniem),

2)  grupy  uczniów,  którzy  posiadają  wydane  przez  poradnię  psychologiczno-

pedagogiczną orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.

5. We wniosku należy także wskazać,  w jakiej formie szkoła,  przedszkole lub

placówka będzie realizować zadania oświatowe.

6. Organ  prowadzący  również  może  wyrazić  zgodę  na  zawieszenie  zajęć  w

formie:

1) pisemnej,

2) ustnej (w tym telefonicznej),
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3) elektronicznej (np. e-mail).

7. Jeżeli zgoda organu prowadzącego została wyrażona w formie ustnej, wówczas

jej uzyskanie należy potwierdzić w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w

inny sposób.

8. Po  uzyskaniu  zgody  organu  prowadzącego  dyrektor  szkoły  w  sposób  jak

najszybszy i skuteczny powiadamia rodziców uczniów o zawieszeniu zajęć.

9. Wzór  wniosku  dyrektora  do  organu  prowadzącego  o  wyrażenie  zgody  na

zawieszenie  zajęć  ze  względu  na  zagrożenie  zdrowia  uczniów  w  czasie

epidemii stosowi załącznik nr 2 do procedury.

10.W trakcie zawieszenia zajęć dyrektor szkoły zobowiązany jest wysyłać raporty

dzienne o sytuacji w szkole:

1) raport jest opieczętowany pieczęcią szkoły oraz podpisem i pieczęcią dyrektora,

2) ostatni raport należy złożyć w pierwszym dniu unormowania się sytuacji w szkole.

Krok 4

1. Dyrektor szkoły wydaje zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć w formie

stacjonarnej.

2. W zarządzeniu należy wskazać:

1) czy zawieszenie będzie całkowite czy częściowe,

2)  w  przypadku  częściowego  zawieszenia  (formy  hybrydowej)  –  w  jakiej  części

szkoła jest objęta kształceniem zdalnym,

3) okres przejścia na inną formę kształcenia.

3. Wzór zarządzenia dyrektora szkoły w sprawie czasowego zawieszenie zajęć w

szkole stosowi załącznik nr 3a, 3b do procedury.
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Krok 5

1. Dyrektor szkoły zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny o 

zawieszeniu zajęć – Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w 

Sosnowcu,                                                                                                             

- adres mailowy – sosnowiec@kuratorium.katowice.pl,                                  

- tel. 32 26551130.

2. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust.1 dołącza się kopię zgody organu

prowadzącego na zawieszenie zajęć oraz opinię Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego.

3. W zawiadomieniu należy poinformować o sposobie realizacji zajęć i innych

zadaniach jednostki w trakcie zawieszenia zajęć.

4. Wzór  zawiadomienia  organu  sprawującego  nadzór  pedagogiczny  o

zawieszeniu zajęć stanowi załącznik nr 4 do procedury.

5. Jeżeli po okresie, na który zawieszono funkcjonowanie zajęć, dyrektor szkoły

uzna, że ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną zdrowie uczniów

nadal może być zagrożone, całą procedurę przeprowadza się od początku, tj.

od wystąpienia z wnioskiem do Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do

organu prowadzącego.

        

Załącznik nr 1
do Procedury 
zawieszenia zajęć 
w Szkole Podstawowej nr 2 
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im. Bolesława Prusa
w Mysłowicach 
ze względu na zagrożenie 
wywołane COVID-19

Mysłowice, dn........................

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Bolesława Prusa 
w Mysłowicach

…………………………
(pieczęć placówki)

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Katowicach                      
Plac Grunwaldzki 8-10       
40-127 Katowice

WNIOSEK O WYDANIE OPINII

Na  podstawie  §  18  ust.  2a  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i
Sportu z  31  grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i
niepublicznych  szkołach  i placówkach  (Dz.U.  z  2020  r.  poz.  1166  z  póżn  zm)
zwracam się z prośbą o wydanie pozytywnej opinii w przedmiocie zawieszenia zajęć:

 w całości
 w części obejmującej:

…...........................................................................................................................
w okresie od dnia ….................... do dnia  …....................

Przyczyną wniosku jest zagrożenie dla zdrowia uczniów na terenie, na którym 
zlokalizowana jest szkoła, wynikające z aktualnej sytuacji epidemicznej, a 
przejawiający się w :
…..............................................................................................................................................

…..........................................
(podpis i pieczęć dyrektora)

Załącznik nr 2
do Procedury 
zawieszenia zajęć 
w Szkole Podstawowej nr 2 
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im. Bolesława Prusa
w Mysłowicach 
ze względu na zagrożenie 
wywołane COVID-19

Mysłowice, dn........................

Beata Filarska
Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 2
im. Bolesława Prusa 
w Mysłowicach

…………………………
(pieczęć placówki)

Pan Dariusz Wójtowicz
Prezydent
Miasta Mysłowice

WNIOSEK

Działając na podstawie  § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu  z   31   grudnia  2002  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  w  publicznych  i
niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 z późn zm.), ze względu
na  aktualną  sytuację  epidemiologiczną  w  związku  z  którą  zdrowie  uczniów może  być
zagrożone, wnioskuję o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć w Szkole Podstawowej nr 2
im. Bolesława Prusa w Mysłowicach  na okres od dnia ………… do dnia……… . 
Zawieszenie zajęć ma dotyczyć całej szkoły /grupy/oddziału/klasy/etapu edukacyjnego*, w
zakresie wszystkich/następujących zajęć: …………................................………………….*

Wniosek uzasadniam tym, iż 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

W okresie zawieszenia zajęć, o których mowa we wniosku zadania przewidziane 
przepisami prawa oświatowego, będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość.

………………………………
(pieczęć i podpis dyrektora)

Załącznik nr 3a
do Procedury 
zawieszenia zajęć 
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w Szkole Podstawowej nr 2 
im. Bolesława Prusa
w Mysłowicach 
ze względu na zagrożenie 
wywołane COVID-19

Zarządzenie nr .../...
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Prusa 

w Mysłowicach
z dnia …..........

w sprawie: zawieszenia zajęć

Na podstawie: § 18 ust. 2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 
dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2020r. poz.1166 z późn. zm.),

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Prusa w Mysłowicach 
zarządza, co następuje:

§ 1

O dnia ….............. do dnia …............... z powodu zagrożenia dla zdrowia 
uczniów wynikającego z aktualnej sytuacji epidemicznej szkoła będzie organizowała 
zajęcia w ramach kształcenia zdalnego

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

…......................................................

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Załącznik nr 3b
do Procedury 
zawieszenia zajęć 
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w Szkole Podstawowej nr 2 
im. Bolesława Prusa
w Mysłowicach 
ze względu na zagrożenie 
wywołane COVID-19

Zarządzenie nr .../...
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Prusa 

w Mysłowicach
z dnia …..........

w sprawie: zawieszenia zajęć

Na podstawie: § 18 ust. 2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 
dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2020r. poz.1166 z późn. zm.),

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Prusa w Mysłowicach 
zarządza, co następuje:

§ 1

O dnia ….............. do dnia …............... z powodu zagrożenia dla zdrowia 
uczniów wynikającego z aktualnej sytuacji epidemicznej szkoła będzie organizowała 
zajęcia w ramach kształcenia zdalnego w następującym zakresie:




§ 2

W pozostałym zakresie zajęcia organizowane są na dotychczasowych zasadach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

…......................................................

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Załącznik nr 4
do Procedury 
zawieszenia zajęć 
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w Szkole Podstawowej nr 2 
im. Bolesława Prusa
w Mysłowicach 
ze względu na zagrożenie 

wywołane COVID-19

Mysłowice, dn........................

…………………………
(pieczęć placówki)

Kuratorium Oświaty          
w Katowicach,                     
Delegatura w Sosnowcu  

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie  § 18 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu  z   31   grudnia  2002  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  w  publicznych  i
niepublicznych  szkołach  i placówkach  (Dz.U.  z  2020  r.  poz.  1604  )
ze  względu na aktualną sytuację  epidemiologiczną w związku z którą  zdrowie uczniów
może  być  zagrożone,  informuję  o  zawieszeniu  zajęć  w  Szkole  Podstawowej  nr  2  im.
Bolesława Prusa w Mysłowicach  na okres od dnia ………… do dnia……… . 
Zawieszenie zajęć ma dotyczyć całej szkoły /grupy/oddziału/klasy/etapu edukacyjnego*, w
zakresie wszystkich/następujących zajęć: …………................................………………….*

W okresie zawieszenia zajęć, o których mowa w zawiadomieniu zadania 
przewidziane przepisami prawa oświatowego, będą realizowane z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość.

………………………………

(pieczęć i podpis dyrektora)

Do zawiadomienia załączono:

 kopię zgody organu prowadzącego o zawieszeniu zajęć,

 opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
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