
Zarządzenie Nr 25 / 2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach 

z dnia 23 września 2020 roku 

w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w przypadku obecności ucznia, klasy                 

lub/ i nauczyciela na kwarantannie oraz w związku z zachorowaniem na COVID-19 

Podstawa prawna:  

- § 1 ust. 1 i 2, § 2 ust. 1 i 5 rozporządzenia MEN z 12.08.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 - dalej r.COVID-19, 

- uzasadnienie do projektu rozporządzenia MEN z 12.08.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

(https://legislacja.gov.pl/projekt/12336966/katalog/12708029#12708029) - dalej uzasadnienie do projektu 

rozporządzenia MEN z 12.08.2020 r.. 

 

         § 1 

W przypadku, gdy uczeń przebywa na kwarantannie lub w przypadku zachorowania na  

COVID-19 potwierdzonego testem rodzic zobowiązany jest jak najszybciej poinformować o tym 

fakcie wychowawcę klasy oraz Dyrektora Szkoły z podaniem terminu rozpoczęcia                                 

i zakończenia kwarantanny. Informację należy podać za pomocą dziennika elektronicznego Librus 

Dodatkowo należy poinformować Dyrektora szkoły telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości 

tekstowej na numer telefonu + 48 513 458 512.  

§ 2 

W przypadku, gdy nauczyciel lub pracownik szkoły  przebywa na kwarantannie lub                         

w przypadku zachorowania na COVID – 19 potwierdzonego testem, jest on zobowiązany  jak 

najszybciej poinformować Dyrektora Szkoły o tym fakcie z podaniem terminu rozpoczęcia                             

i zakończenia kwarantanny. Informację należy przekazać za pomocą dziennika elektronicznego 

Librus, telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości tekstowej na numer telefonu                                  

+ 48 513 458 512.  

§ 3 

W sytuacji, gdy uczeń przebywa na kwarantannie lub doszło do zachorowania                                    

na  COVID - 19 wychowawca, w porozumieniu z nauczycielami uczącymi w zespole klasowym, 

podaje zakres materiału do realizacji w postaci tabeli na cały okres kwarantanny. Tabela 

przekazywana jest za pomocą dziennika elektronicznego Librus raz w tygodniu. Wychowawca jest                 

w stałym kontakcie z uczniem. W miarę możliwości organizuje on  konsultacje za pomocą 

komunikatora Teams w ramach szkolnej platformy Office 365 z nauczycielami uczącymi w zespole 

klasowym.  
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§ 4 

W przypadku objęcia kwarantanną całej klasy wychowawca w porozumieniu z nauczycielami 

uczącymi w zespole klasowym  podaje uczniom zakres materiału do realizacji w postaci tabeli na cały  

okres kwarantanny. Tabela przekazywana jest za pomocą dziennika elektronicznego Librus raz           

w tygodniu. Wychowawca jest w stałym kontakcie z uczniami. Wychowawca we współpracy                       

z Dyrekcją Szkoły,  w miarę możliwości  organizuje zajęcia on-line za pomocą komunikatora Teams  

w ramach szkolnej platformy Office 365. 

§ 5 

W przypadku gdy nauczyciel lub nauczyciele przebywają na kwarantannie zgodnie                          

z zaleceniem Powiatowej Stacji Epidemiologiczno- Sanitarnej,  w ich zastępstwie prowadzone są  

lekcje w szkole zgodnie z grafikiem zastępstw.  

§6 

W przypadku całkowitego zawieszenia zajęć w szkole nauczanie zdalne będzie prowadzone 

na podstawie zarządzenia Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Organem Prowadzącym Szkoły oraz 

Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną. W takim przypadku zostanie wprowadzony plan 

zajęć nauki zdalnej.  

§7 

W związku z wprowadzonymi procedurami o charakterze profilaktycznym mającymi na celu 

zwiększenie bezpieczeństwa i zapobieganie zakażenia SARS- COVID-19, zobowiązuje się 

wychowawców do stałego  monitorowania frekwencji w klasach. Jednocześnie nauczyciele klas 4-8 

mają obowiązek   przekazywania uczniom informacji na temat zadawanych prac domowych poprzez 

moduł: „zadaj zadanie domowe” w dzienniku elektronicznym Librus, natomiast w klasach 1-3 

informacja o zadanej pracy domowej przekazywana będzie przekazywana w formie wiadomości                 

w Librusie. 

 

§7 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

         /-/ Małgorzata Widera 

             Dyrektor Szkoły 

 

 


