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Schemat postępowania w razie decyzji Sanepidu o pozostawaniu rodziny ucznia  

na kwarantannie w związku z kontaktem z osobą zakażoną 

 

Schemat postępowania w przypadku choroby dziecka,  

w tym stwierdzenia zakażenia COVID-19 

 

Odebranie informacji z Sanepidu o konieczności pozostawania ucznia lub osoby wspólnie 
zamieszkującej na kwarantannie 

Jeśli osoby zamieszkujące razem z uczniem pozostają na kwarantannie, 
uczeń NIE MOŻE uczęszczać do szkoły

Zawiadomienie szoły (telefonicznie lub mailowo) lub wychowawcy klasy (poprzez dziennik 
elektroniczny) o decyzji zastosowania kwarantanny w domu ucznia, podanie jej terminów

Jeśli do końca okresu kwarantanny dziecko lub osoba współzamieszkująca nie 
choruje dziecko może wrócić do szkoły po uzyskaniu zgody Sanepidu

Jeśli dziecko przejawia oznaki choroby, szczególnie infekcji górnych dróg 
oddechowych, utraciło węch i smak należy bezzwłocznie zgłosić się na poradę 

lekarską. Dziecko z objawami choroby NIE MOŻE chodzić do szkoły.

Należy stosować się do zaleceń lekarza. Zgłosić wychowawcy poprzez dziennik 
elektroniczny przyczynę i okres nieobecnosci dziecka.

Jeśli okaże się, że dziecko lub którakolwiek osoba współzamieszkująca 
ma stwierdzone zakażenie Covid-19 należy bezzwłocznie zawiadomić 

o tym fakcie dyrektora szkoły lub wychowawcę klasy. 

Dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem, jego rodzicami i Sanepidem ustala listę 
kontaktów i zgodnie z obowiązującą procedurą wdraża okresowe zawieszenie zajęć 

stacjonarnych klasy, klas, szkoły.

W okresie zawieszenia zajęć w danej klasie/ klasach/ szkole, wdrażany jest 
natychmiast tryb pracy zdalnej. O zasadach pracy zdalnej wychowawca klasy lub 

wyznaczony nauczyciel informuje niezwłocznie rodziców i uczniów.
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Schemat postępowania w razie konieczności pozostawania na kwarantannie 

pracowników szkoły lub ich zachorowania na Covid-19 

 

 

  

Jeśli nauczyciel przejawia oznaki choroby, szczególnie infekcji górnych dróg oddechowych, ma 
wysoką temperaturę, utracił węch i smak należy bezzwłocznie zgłosić się na poradę lekarską do 

lekarza pierwszego kontaktu. Nauczyciel, pracownik AiO z objawami choroby NIE MOŻE 
przychodzić do pracy.

Należy stosować się do zaleceń lekarza. Zgłosić telefonicznie dyrektorowi lub wicedyrektorowi 
przyczynę i okres nieobecnosci.

Jeżeli pracownik otrzymał z Sanepidu nakaz pozostawania na kwarantannie z powodu kontaktu
z osobą zakażoną, należy o tym bezzwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły, stosować sie do 

zaleceń Sanepidu oraz wypełnić i złożyć w szkole (scan mailem) stosowne oświadczenie. Na bieżąco 
Informować dyrektora szkoły o dalszych decyzjach Saneppidu.

Jeśli nauczyciel przebywa na kwaratannie, ale jest zdrowy, może prowadzić zajęcia zdalnie, 
o ile uczniowie również pracują w tym trybie. Jeśli uczniowie pracują stacjonarnie, nauczyciel 

otrzymuje wynagrodzenie jak za okres zwolnienia lekarskiego.

Jeśli okaże się, że pracownik lub którakolwiek osoba współzamieszkująca 
ma stwierdzone zakażenie Covid-19 należy bezzwłocznie zawiadomić 

o tym fakcie dyrektora szkoły. 

Dyrektor szkoły w porozumieniu z Sanepidem ustala listę kontaktów (proszę w miarę możliwości 
o przygotowanie listy kontaktów dotyczącej pracowników i uczniów szkoły), zgodnie z 
obowiązującą procedurą, po uzyskaniu decyzji Sanepidu wdraża okresowe zawieszenie zajęć
stacjonarnych klasy/ klas/ szkoły.

Na okres zawieszenia zajęć w danej klasie/ klasach/ szkole, wdrażany jest natychmiast tryb pracy 
zdalnej. O zasadach pracy zdalnej wychowawca klasy lub wyznaczony nauczyciel informuje 
niezwłocznie rodziców i uczniów.
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Zmiana organizacji po wydaniu zaleceń o konieczności ograniczenia pracy szkoły  

w związku z zagrożeniem epidemiologicznym 

1) Szkoła funkcjonuje w systemie stacjonarnym (wariant A) do czasu wydania innych decyzji przez 

odpowiednie organy i dyrektora szkoły.  

2) Dyrektor szkoły może wydać decyzje o funkcjonowaniu szkoły w wariancie B lub C za zgodą 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w porozumieniu z organem prowadzącym. 

3) Wariant B: 

a) Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu Wariantu B, czyli kształcenia 

mieszanego, gdy państwowa powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna uzna za konieczną taką 

organizację nauki, biorąc pod uwagę poziom i charakter zachorowań na danym terenie  i sytuację 

epidemiologiczną na terenie szkoły.  

b) Kształcenie mieszane (tzw. hybrydowe) może dotyczyć organizowania zajęć w mniejszych grupach 

lub dla wybranych klas, a także zajęć przeznaczonych dla pojedynczych lub niewielkich grup uczniów.  

c) Dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować 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. 

d) Szczegółową organizację szkoły w systemie mieszanym określi dyrektor szkoły uwzględniając 

wydane zalecenia oraz sytuację epidemiologiczną i organizacyjną szkoły. O organizacji pracy szkoły 

w tym okresie bezzwłocznie poinformuje pracowników, rodziców i uczniów. 

4) Wariant C 

a) Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu Wariantu C, czyli zawieszeniu 

wszystkich zajęć stacjonarnych i przejściu na nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów po uzyskaniu 

zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 

która zostanie podjęta gdy będzie duże zagrożenie epidemiczne w powiecie lub będą przypadki 

zachorowań lub kwarantanny większej grupy osób w szkole. 

b) Organizację pracy szkoły w tym okresie opisuje rozdział IVa Statutu szkoły. Szczegółowe zalecenia i 

formy pracy zostaną podane do wiadomości uczniom, rodzicom i nauczycielom poprzez dziennik 

elektroniczny oraz platformę Office 365. 

 


