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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2020 Dyrektora III LO w Świdnicy 
z dnia 28 sierpnia 2020 roku 

 
 
 

Procedura bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązująca 
w III Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy 

 

Cel procedury 

Procedura została opracowana na potrzeby zachowania podwyższonego reżimu sanitarnego 
nałożonego na placówkę przez odpowiednie organy w czasie pandemii COVID-19. Dotyczy 
wszystkich pracowników szkoły oraz rodziców i uczniów uczęszczających do placówki. 

Celem opracowania procedury jest zminimalizowania zagrożeń zakażenia się w szkole 
wirusem SARS-CoV-2 i zachorowania na COVID-19 przez pracowników placówki, uczniów 
i rodziców. 

Procedura określa działania, które szkoła  podejmuje w celu zminimalizowania zakażenia. 
Istotne jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w trakcie przebywania w placówce. 
Jednocześnie poszczególne zapisy są zgodne z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia, 
Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej.  

W procedurze zawarto rozdziały, które dotyczą następujących kwestii: 

 ogólnych zasad bezpieczeństwa, 
 organizacji zajęć w szkole, 
 zadań i odpowiedzialności wszystkich członków społeczności szkolnej, 
 mycia, dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni oraz zachowania higieny, 
 postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły, 
 postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia, 
 przejścia szkoły na system pracy hybrydowej lub zdalnej. 

 

I. Ogólne zasady bezpieczeństwa 

1. Zasady obowiązują wszystkich pracowników zatrudnionych w III Liceum 
Ogólnokształcącym w Świdnicy niezależnie od formy zatrudnienia, rodziców i uczniów 
uczęszczających do placówki oraz osób trzecich przebywających na terenie szkoły.  

2. Do szkoły mogą wejść osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg 
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub nie pozostają  
w izolacji w warunkach domowych. 

3. Osoby z zewnątrz mają zakaz wchodzenia do placówki bez uprzedniego poinformowania 
drogą telefoniczną lub mailową sekretariatu szkoły o powodach bezpośredniego kontaktu 
i otrzymania stosownej zgody. Wyjątek stanowią pracownicy odpowiednich służb 
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ratowniczych i rodzice lub prawni opiekunowie uczniów,  którzy będą wpuszczani  
do szkoły pojedynczo z zastosowaniem środków ochronnych: zakrywania ust i nosa, 
dezynfekcji rąk. 

4. Na podstawie art. 1 pkt. 14 ustawy Prawo oświatowe, w celu zapewnienia bezpiecznych  
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole oraz zapewnienia 
pracownikom szkoły bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, osoby niebędące 
uczniami szkoły, rodzicami uczniów lub jej pracownikami przy wejściu są 
ewidencjonowane w zakresie ich imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz daty 
wejścia na teren szkoły. 

5. Podczas wchodzenia do szkoły obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego 
(minimum 1,5 metra), dezynfekcji rąk przy wejściu, a w przestrzeniach wspólnych i 
sekretariacie szkoły obowiązek zachowania środków ochronnych: zakrywania ust i nosa, 
dezynfekcji rąk. 

6. W szkole dokonuje się pomiaru temperatury za pomocą termometrów bezdotykowych, 
które będą wykorzystywane w przypadku podejrzenia objawów u któregoś z uczniów lub 
pracowników, a także wtedy, gdy z uzasadnionych względów zostanie wdrożona 
dodatkowa procedura dotycząca powszechnego pomiaru wszystkim wchodzącym  
do placówki. 

 
II. Organizacja zajęć i zasady przebywania uczniów w szkole 

1. Uczniowie, rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są załatwiać sprawy  
z nauczycielami, sekretariatem szkoły lub dyrekcją przede wszystkim za pomocą technik 
komunikacji na odległość: dziennik elektroniczny, telefon, pocztę mailową lub aplikacje 
na platformie G-Suite.  

2. Personel sprzątający i pracownicy administracji zobowiązani są ograniczyć kontakty  
z uczniami oraz nauczycielami. 

3. Każdy z uczniów szkoły zobowiązany jest pamiętać o częstym myciu rąk, ich dezynfekcji  
przed wejściem do sal lekcyjnych, a także ochrony podczas kichania i kaszlu, a także 
unikania dotykania oczu, nosa i ust. 

4. Każdy z uczniów jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa (przed lekcjami, po ich 
zakończeniu i podczas przerw) we wszystkich przestrzeniach wspólnych, w tym na 
korytarzach szkolnych oraz w sekretariacie szkoły, gabinecie dyrektora, wicedyrektora, 
pedagoga i psychologa szkolnego oraz bibliotece i sklepiku szkolnym. 

5. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
Ograniczenie to nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  
w szczególności z niepełnosprawnościami.  

6. Każdy z uczniów posiada w swoim plecaku oraz na swojej ławce przybory szkolne  
i książki na własny użytek. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami  
oraz książkami. 
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7. W salach lekcyjnych powinny znajdować się tylko niezbędne pomoce, a  przeprowadzanie 
zajęć powinno przebiegać (na ile to możliwe) z zachowaniem zasad dystansu społecznego 
lub z wykorzystaniem przez nauczyciela środków ochrony osobistej. 

8. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, podczas 
których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe,  
np.: sztuki walki, koszykówka, piłka ręczna i zastąpić je innymi, np.: siatkówka, 
lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy, biegi. Zajęcia wychowania fizycznego 
należy prowadzić na otwartej przestrzeni – boisku szkolnym, chyba że nie pozwalają  
na to warunki atmosferyczne.  

9. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę w czasie 
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

10. Zaleca się pobyt uczniów na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie 
przerw, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne. 

11. Dopuszcza się organizowanie lekcji poza szkołą oraz wycieczek szkolnych jedynie  
z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz zasad bezpieczeństwa. 

12. Biblioteka szkolna jest otwarta codziennie w dni powszednie w godzinach od 08.00 do 
14.00. Obowiązują w niej szczególne, odrębne zasady bezpieczeństwa.  

13. Gabinet pielęgniarki będzie dostępny dla wszystkich w środy i piątki w godzinach od 
07.30 do 15.00. 

14. W szkole w budynku A (sala nr 23 na I piętrze) jest wyznaczone pomieszczenie tzw. 
izolatka – wyposażona w środki ochrony i płyn dezynfekujący. Należy do niej 
przyprowadzić osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych i dokonać 
pomiaru temperatury ciała termometrem bezdotykowym. Za stan podgorączkowy uznaje 
się temperaturę przekraczającą zwykła temperaturę ciała, ale nie wyższą niż 38,00C.  

 

III. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 
1. W szkole codziennie prowadzone są prace utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, 

pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 
dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, klawiatur, 
włączników. 

2. Przeprowadzając dezynfekcję, pracownicy ściśle przestrzegać będą zaleceń producenta 
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, a w szczególności przestrzegać 
czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak 
aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

3. W salach lekcyjnych ławki są dezynfekowane co najmniej raz dziennie po zakończeniu 
zajęć, a wykorzystane pomoce naukowe wykorzystywane przez uczniów – po każdej 
lekcji. 

4. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłogę należy umyć detergentem 
lub zdezynfekować po każdym dniu zajęć. Wszystkie przedmioty gimnastyczne typu 
piłki, skakanki, materace itp. należy po każdym użyciu zdezynfekować. 
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5. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone zostały plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje 
dezynfekcji. 

6. Każdy z pracowników szkoły zostanie zaopatrzony w środki ochrony osobistej (maseczki, 
przyłbice lub półprzyłbice, jednorazowe rękawiczki).  

 
IV. Zadania i odpowiedzialność członków społeczności szkolnej 

1. Dyrektor szkoły: 

1) Ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do 
wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego tak długo, jak będzie on obowiązywał. 

2) Planuje organizację pracy na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka w szkole.  
3) Przekazuje pracownikom szkoły informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje  

o konieczności przestrzegania wewnątrzszkolnych procedur. 
4) Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o ich 

obowiązkach i odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka  
do placówki.  

5) Zapewnia odpowiednie środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki 
do dezynfekcji.  

6) Wyposaża  szkołę w odpowiednią liczbę termometrów, dozowników oraz specjalnie 
zamykanych i opisanych koszy na zużyte środki ochrony indywidualnej. 

7) Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania 
ucznia lub pracownika.  

8) Odpowiada za kontakt z Powiatową Stacja Sanitarno – Epidemiologiczną w Świdnicy  
w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia wirusem przez któregoś z pracowników, 
członków ich rodzin, dzieci lub domowników dzieci uczęszczających do szkoły. 

9) Informuje Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Świdnicy  
o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka lub pracownika; 

10) Współpracuje ze służbami sanitarnymi adekwatnie do zaistniałej sytuacji i potrzeb. 
11) Może podjąć decyzję o przejściu szkoły na pracę zdalną z wykorzystaniem Platformy  

G-Suite (w całości lub w formie hybrydowej) po uzyskaniu stosownej zgody 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego i poinformowaniu organu prowadzącego szkołę  
oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny.  

2. Pracownik szkoły: 

1) Zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury w przypadku pojawienia się 
niepokojących sygnałów zdrowotnych.  

2) Używa środków ochrony osobistej  zgodnych z zaleceniami dyrektora szkoły. 
3) W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 lub wystąpienia 

objawów choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka, uczucie wyczerpania, utrata 
węchu lub smaku) u siebie lub któregoś z domowników, pracownik pozostaje w domu  
i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.  
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4) Bezwzględnie przy każdym wejściu / wyjściu z placówki i w trakcie pracy pracownik 
często odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych 
miejscach w placówce i myje ręce zgodnie z instrukcją. 

5) W celu zadbania o jak najlepsze warunki i higienę, wietrzy pomieszczenie, w którym 
pracuje, co najmniej raz na godzinę i wykonuje codzienne prace porządkowe,  
ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych. 
 

3.  Nauczyciel (w tym wychowawca) zobowiązany jest ponadto do:  
 

1) Uaktualnienia danych telekomunikacyjnych z rodzicami / prawnymi opiekunami. 
2) Wyjaśnienia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole,  

i dlaczego zostały wprowadzone. 
3) Kontaktu z rodzicami / prawnymi opiekunami telefonicznie lub za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, w tym dziennika elektronicznego i Platformy G-Suite. 
4) Przystosowania sal do reżimu sanitarnego, aby zapewnić warunki do skutecznej 

dezynfekcji, w tym przede wszystkim usunięcia z nich wszystkich zbędnych  i trudnych  
do dezynfekcji  przedmiotów. 

5) Kontrolowania obowiązku dezynfekcji rąk przez uczniów przed wejściem do sali lekcyjnej 
oraz obowiązku zakrywania przez nich ust i nosa (noszenia maseczek lub przyłbic)  
we wszystkich przestrzeniach wspólnych. 

6) Przypominania i egzekwowania niedotykania przez uczniów rękami części twarzy  
(okolic, ust nosa i oczu) częstego mycia rąk, szczególnie po skorzystaniu z toalety,  
przed jedzeniem, itp. 

7) Przypominania podstawowych zasad higieny - zasłanianie twarzy podczas kichania, 
kaszlnięcia itp. w odpowiedni sposób.                                                                            

8) Regularnego wietrzenia sali (co najmniej raz na godzinę).  
9) Prowadzenia zajęć z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 1,5 metra)  

lub w środkach ochrony indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki). 
10)  Organizowania pracy na lekcjach (szczególnie na lekcjach wychowania fizycznego)  

w sposób ograniczający możliwość zakażenia od innych uczniów – zgodnie z zaleceniami 
GIS i MEN.  

11) Stałej obserwacji stanu zdrowia uczniów. 
12) Izolacji ucznia w przypadku stwierdzenia niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem (Sala nr 23 budynek A) i poinformowania rodziców / prawnych 
opiekunów (lub upoważnionych przez nich osób) o konieczności odebrania ucznia  
ze szkoły (rekomendowany jest własny transport). 

 
4. Uczniowie: 

1) Zabierają do szkoły tylko własny zestaw podręczników i przyborów koniecznych do 
zajęć. 
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2)  W drodze do i ze szkoły w środkach komunikacji i przestrzeniach wspólnych 
(zatłoczonych) korzystają  z osłony na usta i nosa oraz zachowują  dystans społeczny. 

3) We wszystkich przestrzeniach wspólnych na terenie szkoły (poza salami lekcyjnymi) 
obowiązkowo korzystają  z osłony na usta i nos. 

4) Przed wejściem do szkoły, a później do poszczególnych sal lekcyjnych, obowiązkowo 
dezynfekują ręce.  

5) Bezwzględnie stosują zasady higieny: często myją ręce wodą z mydłem, nie podają ręki 
na powitanie, zachowują dystans, a także unikają dotykania oczu, nosa i ust. 

6) Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. 
Stosownie zwracają  uwagę innym w tym zakresie. 

7) Unikają większych skupisk uczniów, zachowują dystans, przebywając na korytarzu,  
w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

8) Zapoznają się ze szczegółowymi zasadami korzystania z biblioteki szkolnej i sklepiku. 

 
5. Rodzice / prawni opiekunowie:  

1) Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego 
w warunkach pandemii. 

2) Podają wychowawcy klasy, do której uczęszcza ich dziecko, aktualne dane teleadresowe. 
3) Przestrzegają wytycznych szkoły dotyczących ograniczenia możliwości przebywania  

na terenie szkoły.   
4) Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi istotne informacje o stanie zdrowia ucznia. 
5) Nie posyłają na zajęcia swojego dziecka (podopiecznego), jeżeli zauważą niepokojące 

objawy, albo gdy w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji domowej.  
6) Wyrażają zgodę na pomiar temperatury u ucznia, w przypadku, gdy w szkole zostanie 

wdrożona taka procedura. 
7) Zapewniają swojemu dziecku (podopiecznemu) indywidualną osłonę ust i nosa.  
8) Regularnie przypominają dziecku (podopiecznemu) o podstawowych zasadach higieny, 

m.in. zachowaniu dystansu społecznego, myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na 
przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób 
zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.  

9) Są zobowiązani do odbierania telefonów ze szkoły lub wyznaczenia dodatkowej osoby 
do kontaktu (upoważnionej także do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki w razie 
zauważenia niepokojących objawów).  

10) Są zobowiązani do kontaktowania się ze szkołą za pośrednictwem telefonu, dziennika 
elektronicznego lub poczty elektronicznej. 

11) Zgłaszają z wyprzedzeniem potrzebę osobistego kontaktu ze szkołą (wychowawcą, 
pracownikiem sekretariatu lub dyrekcją).  

12) Informują dyrektora placówki w przypadku konieczności znalezienia się ich rodziny 
lub osób, z którymi dziecko miało kontakt, na kwarantannie lub pozostawania w izolacji 
domowej. 
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13) Zobowiązują się do przestrzegania zaleceń przekazywanych przez pracowników szkoły, 
rozumiejąc, iż wynikają one z dbałości o zachowanie jak najwyższych standardów 
higienicznych i bezpieczeństwa dla wszystkich uczniów oraz dla osób przebywających 
na terenie szkoły.  

 

V. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły 
 
1. Każdy z pracowników szkoły został poinstruowany, że w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów choroby zakaźnej powinien pozostać w domu i skontaktować się 
telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 
medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112  
i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 
objawów infekcji dróg oddechowych zobowiązany jest on do kontaktu telefonicznego  
z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.  

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 
bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi  
w placówce procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 
uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować 
się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, np. należy ustalić listy 
osób przebywających w tym samym czasie w częściach szkoły, w których przebywała 
osoba podejrzana o zakażenie. Należy stosować się do wytycznych Głównego Inspektora 
Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ , a także 
https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

5. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do  Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Świdnicy, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 
 

VI.  Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia 
 
1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych, w tym w szczególności: gorączkę, kaszel, duszności, utratę węchu  
i smaku, należy odizolować ucznia w izolatce, zapewniając min. 2 m odległości od innych 
osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia 
ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

2. Należy powiadomić Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Świdnicy  
o zaistniałej sytuacji i stosować się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń. 

3. Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa 
Powiatowego w Świdnicy o zaistniałej sytuacji. 

4. Uczeń wraca do szkoły dopiero po zwolnieniu go z kwarantanny lub izolacji domowej – 
na podstawie wydanej stosownej decyzji administracyjnej. 
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5. Sporządza się listę osób przebywających w tym samym czasie w szkole (we wspólnych 
salach), co uczeń podejrzany o zakażenie, i zaleca stosowania się do wytycznych 
Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/eb/koronawirus/  
oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

6. Osoba odpowiedzialna za opiekę nad uczniem przebywającym w izolatce jest pracownik 
wskazany przez dyrektora szkoły.  
 

VII. Przejście szkoły na system pracy hybrydowej lub zdalnej 
 
1. Zajęcia w szkole prowadzone są w trzech formach:  

a) tradycyjnej: wszyscy uczniowie i pracownicy uczęszczają do placówki i postępują 
zgodnie z obowiązującą procedurą i wytycznymi GIS, MZ i MEN dla placówek 
oświatowych; 
b) mieszanej (hybrydowej): 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 w Powiecie Świdnickim lub/i szkole 
(decyzję podejmie dyrektor po otrzymaniu zgody Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Świdnicy, przy czym zgodę tę, będzie można – z uwagi na konieczność 
podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie lub ustnie; za pomocą maila lub 
telefonu; 
c) zdalnej: 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 Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego (Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do 
ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju). 

2. Zawieszenie zajęć stacjonarnych może dotyczyć grupy uczniów, grupy wychowawczej, 
oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich 
lub poszczególnych zajęć. 

3. Dyrektor będzie mógł wystąpić o zawieszenie zajęć w tradycyjnej formie także  
w przypadku uczniów, którzy posiadają wydane przez poradnię psychologiczno-
pedagogiczną orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania (na podstawie opinii 
lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem). 

4. Dyrektor, za zgodą Inspektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologiczną w Świdnicy, 
może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację 
epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów, i wydaje w tej sprawie 
zarządzenie. 

5. O zawieszeniu zajęć dyrektor zawiadamia organ prowadzący szkołę i organ sprawujący 
nadzór pedagogiczny. 

6. W sytuacji całkowitego lub częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, zawieszone 
zajęcia stacjonarne są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia  
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na odległość przyjętych w szkole (Platforma G-Suite). O sposobie realizacji zajęć i innych 
zadań jednostki systemu oświaty dyrektor informuje organ prowadzący jednostkę  
oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

 
Procedura wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.  


