Procedura bezpieczeostwa w okresie panedmii SARS COV-2 na rok szkolny
2020/2021
W Zespole Szkół w Rabce-Zdroju
Podstawa prawna:




rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązao w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493
ze zm.),
wytyczne dla szkół podstawowych opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2020r.

Zmienione akty prawne – 12 sierpnia 2010r.:
1. Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeostwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach. Dyrektor szkoły lub placówki może zawiesid zajęcia ze względu na
aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażad zdrowiu uczniów. Przepisy ułatwią
dyrektorowi zawieszenie zajęd odpowiednie do zaistniałej sytuacji, po uzyskaniu zgody
organu prowadzącego i na podstawie pozytywnej opinii Paostwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego. Będzie można zawiesid wszystkie zajęcia lub poszczególne, również
dla grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub
placówki.
Tekst rozporządzenia: https://legislacja.gov.pl/projekt/12336966
2. Rozporządzeniu MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30b
upo). Wprowadzone przepisy pozwalają na zawieszenie, ograniczenie zajęd stacjonarnych i
wprowadzenie kształcenia na odległośd lub innego sposobu realizowania zajęd ustalonego
przez dyrektora.
Tekst rozporządzenia: https://legislacja.gov.pl/projekt/12336964
3. Rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązao w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 (art. 30c upo). W przepisach zostały określone szczegółowe
rozwiązania dotyczące funkcjonowania szkół podczas trwającej w Polsce epidemii, w tym w
okresie zawieszenia zajęd przez dyrektora szkoły, z zachowaniem ogólnopolskich standardów
w zakresie zasad bezpieczeostwa związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19. W
przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor jednostki systemu oświaty,
po uzyskaniu pozytywnej opinii Paostwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za
zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesid stacjonarną pracę
tej jednostki oraz ustalid sposób realizacji jej zadao, w tym sposób realizacji zawieszonych
zajęd - z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośd lub innego sposobu
realizacji tych zajęd. Doprecyzowano zadania dyrektora szkoły, w tym także kierownika szkoły

polskiej związane z organizowaniem kształcenia z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległośd lub w inny sposób uzgodniony z organem prowadzącym. Kształcenie
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośd będzie możliwe zarówno w
zakresie kształcenia ogólnego, jak i zawodowego.
Tekst rozporządzenia: https://legislacja.gov.pl/projekt/12336965
4. Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci
obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. Dyrektor szkoły za granicą oraz
kierownik szkoły polskiej może zawiesid zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na
aktualną sytuację epidemiologiczną będzie zagrożone zdrowie uczniów. Decyzja będzie mogła
byd podjęta za zgodą organu prowadzącego.
Tekst rozporządzenia: https://legislacja.gov.pl/projekt/12336968
5. Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form
wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu
ich działania. Zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego mogą byd zawieszone przez
organ prowadzący lub dyrektora, w sytuacji zagrożenia bezpieczeostwa, w tym także ze
względu na aktualną sytuację epidemiologiczną – za zgodą organu prowadzącego i po
uzyskaniu pozytywnej opinii Paostwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. O
zawieszeniu zajęd należy powiadomid organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
Tekst rozporządzenia: https://legislacja.gov.pl/projekt/12336967
Cel procedury:
Zapewnienie zdrowia i bezpieczeostwa uczniom oraz pracownikom na terenie szkoły w związku z
istniejącym zagrożeniem COVID-19.
Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania nauczycieli, rodziców i personelu szkoły
podczas sprawowania opieki i organizowania zajęd z uczniami w szkole.
Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, rodzice, personel obsługi
szkoły
Zalecenia Ministra Edukacji w sprawie postępowania w przypadku gdy szkoła będzie w strefie
żółtej i czerwonej
Dyrektor szkoły, placówki z terenu objętego strefą żółtą, czerwoną organizuje pracę szkoły z
uwzględnieniem wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1
września 2020 r., w zakresie - higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeo i powierzchni,
gastronomii, organizacji pracy burs/internatu, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u
pracowników szkoły/internatu/bursy.
Dyrektor może ograniczyd do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w strefach
wydzielonych, wprowadzid stosowanie przez uczniów osłony ust i nosa (np. korytarze, szatnia).
Podobne obostrzenia mogą byd zastosowane w przypadku pracowników szkoły, jak np. ochrona ust i
nosa, np. w pokojach nauczycielskich czy na korytarzach.

Możliwe warianty zawieszenia zajęd przez dyrektora szkoły
Standardowym sposobem organizacji zajęd będą zajęcia tradycyjne, w szkole. Dyrektor szkoły będzie
mógł zawiesid prowadzenie zajęd w formie stacjonarnej i wprowadzid kształcenie mieszane
(hybrydowe) – wariant B lub zdalne – wariant C. Możliwe to będzie po uzyskaniu zgody organu
prowadzącego i pozytywnej opinii Paostwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Warto
zaznaczyd, że wprowadzenie żółtej lub czerwonej strefy na terenie danego powiatu nie oznacza
automatycznego przechodzenia pracy szkół w tryb mieszany czy zdalny. W takich wypadkach
powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna może zalecid tylko ograniczone działania, jak np.
obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych szkoły lub placówki. W przypadku
funkcjonowania placówki w trybie mieszanym lub zdalnym okres ten nie powinien byd dłuższy niż
zwyczajowo 14 dni przeznaczone na czas kwarantanny, a dyrektor w porozumieniu z nauczycielami
może na ten okres ograniczyd zakres treści materiału z poszczególnych przedmiotów.

Warunki wprowadzenia kształcenia w wariancie B i C
Wariant B
Dyrektor szkoły będzie mógł podjąd decyzję o wprowadzeniu Wariantu B, czyli kształcenia
mieszanego, gdy paostwowa powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna uzna za konieczną taką
organizację nauki, biorąc pod uwagę poziom i charakter zachorowao na danym terenie i sytuację
epidemiologiczną na terenie szkoły/placówki. Kształcenie mieszane (tzw. hybrydowe) może dotyczyd
organizowania zajęd w mniejszych grupach lub dla części klas (np. klasy I-III – zajęcia stacjonarne, a
starsze klasy zajęcia zdalne) a także zajęd przeznaczonych dla pojedynczych lub niewielkich grup
uczniów. Dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizowad kształcenie zdalne np. dla uczniów
pozostających na kwarantannie, dla uczniów przewlekle chorych, na podstawie opinii lekarza
sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem, czy dla uczniów, którzy mają orzeczenie o
indywidualnym nauczaniu z poradni psychologiczno-pedagogicznej i posiadają opinię lekarza o
przeciwskazaniach do bezpośrednich kontaktów z nauczycielem ze względów epidemicznych.
Wariant C
Dyrektor szkoły będzie mógł podjąd decyzję o wprowadzeniu Wariantu C, czyli zawieszeniu
wszystkich zajęd stacjonarnych i przejściu na nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów. Kluczowa przy
podejmowaniu takiej decyzji będzie zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Paostwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, która zostanie podjęta gdy będzie duże zagrożenie
epidemiczne w powiecie lub będą przypadki zachorowao lub kwarantanny większej grupy osób w
danej placówce.
Informacja do senepidu o zachorowaniu wśród uczniów lub personelu, może pochodzid od lekarza,
ale – w zależności od sytuacji – również od rodziców lub pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły,
placówki lub innych pracowników szkoły, którzy uzyskali informację o zachorowaniu. Informacja taka
podlega weryfikacji i ocenie ryzyka przez Paostwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Przeprowadza on dochodzenie epidemiologiczne, a następnie, w razie potrzeby, podejmuje
czynności, które mają na celu zapobieganie szerzeniu się zakażeo i zachorowao.

Procedury w sytuacji podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2
W przypadku zaobserwowania infekcji górnych dróg oddechowych u ucznia na terenie szkoły lub
placówki, dyrektor lub wskazany pracownik powinien odizolowad ucznia w wyznaczonym wcześniej
do tego pomieszczeniu, a następnie poinformowad o tym fakcie rodziców, którzy muszą odebrad
dziecko ze szkoły. Jeśli będzie taka potrzeba, rodzic z dzieckiem powinni udad się do lekarza.
Jeżeli objawy wskazują na możliwośd zarażenia SARS-CoV-2 (infekcja górnych dróg oddechowych,
wysoka gorączka, kaszel), należy o tym fakcie poinformowad najbliższą powiatową stację sanitarnoepidemiologiczną i postępowad według jej dalszych zaleceo. Jeśli wynik testu dziecka będzie
pozytywny, będzie wszczynane dochodzenie epidemiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób
potencjalnie narażonych. Dyrektor szkoły powinien stosowad się do zaleceo inspektora sanitarnego.
Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostad skierowane na kwarantannę (do 14 dni), a inne osoby, które
nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą byd poddane nadzorowi
epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonowad, np. uczyd się, przebywad w szkole. Osoby te jednak
powinny stale monitorowad stan swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury ciała

