
Zarządzenie nr 9/2020 

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.11 Listopada 1918r. w 

Gołoszach 

z dnia 21 sierpnia 2020r. 

 

WARIANTY FUNKCJONOWANIA 

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.11 LISTOPADA 1918R. 

W GOŁOSZACH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021. 

 

1. Rozporządzeniu MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (art. 30b upo). 

 

2. Rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30c upo). 

3. 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. 

W tym wariancie uczniowie przypisani są do jednej sali. Obowiązują procedury bezpieczeństwa , 

z którymi należy zapoznać się. 

Wzmożono dyżury nauczycieli, którzy będą czuwać nad bezpieczeństwem uczniów oraz 

przypominać o zachowaniu dystansu społecznego. 

O godz. 7.50 będzie zamykana brama, ponieważ zgodnie z zaleceniami uczniowie na przerwach 

powinni przebywać na świeżym powietrzu.  



 

4. Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa) 

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu 

edukacyjnego lub całej szkoły bądź placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć 

i prowadzić kształcenie na odległość (edukacja zdalna). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na 

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 emaila, telefonu. W przypadku choroby dziecka dłuższej niż trzy dni na wniosek 

rodzica, dziecko będzie mogło korzystać z zajęć on-line prowadzonych przez nauczyciela z klasą. 

Jeżeli nauczyciel nie będzie mógł stawić się do pracy zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły i w ciągu 

trzech dni nastąpi zmiana planu. Po trzech dniach nauczyciel będzie prowadził zajęcia on-line. 

Wzmożono dyżury nauczycieli, którzy będą czuwać nad bezpieczeństwem uczniów oraz 

przypominać o zachowaniu dystansu społecznego. 

O godz. 7.50 będzie zamykana brama, ponieważ zgodnie z zaleceniami uczniowie na przerwach 

powinni przebywać na świeżym powietrzu.  

 

5. 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.  

Zajęcia on-line będą prowadzone za pomocą platformy edukacyjnej Office 365 – Aplikacją Teams 

podłączonej do naszej strony internetowej zgodnie z planem nauczania tradycyjnego. 

 

                                                              Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 


