
Procedura postępowania dyrektora na wypadek wystąpienia zachorowania na 

COVID-19 w szkole 

 

1. Wejście w posiadanie informacji o potwierdzonym przypadku zachorowania w szkole 

• Informacja od PSSE (do pkt. 2) 

• Informacja od rodziców, pełnoletnich uczniów lub pracowników szkoły – kontakt 

telefoniczny z PSSE na nr telefonu przekazany dyrektorom i wysłanie informacji na adres 

zgloszenie@pssekrakow.pl w celu potwierdzenia wystąpienia „potwierdzonego 

przypadku” tzn. z pozytywnym wynikiem testu. Po uzyskaniu potwierdzenia pkt. 2. 

2. Wystąpienie o opinię w sprawie zawieszenia zajęć do PPIS w Krakowie – drogą mailową na 

adresy zgloszenie@pssekrakow.pl i hd@pssekrakow.pl (zał. 1) 

3. Wystąpienie o zgodę na zawieszenie zajęć do PMK – drogą mailową na adres 

ek.umk@um.krakow.pl (można też posłać kopię do swojego Inspektora) (zał. 2) 

4. Niezwłoczna informacja dla uczniów, rodziców i nauczycieli, którzy pozostawali 

w „bezpośrednim kontakcie” (patrz wytyczne ME i MZ) z osobą chorą w ciągu ostatnich 10 dni. 

W zależności od sytuacji informujemy o tym by osoby te nie przychodziły następnego dnia do 

szkoły. Jeżeli są na terenie szkoły to zapewniamy bezpieczny powrót do domu - odbiór przez 

rodziców, samodzielny powrót po skontaktowaniu się z rodzicami, samodzielny powrót 

pełnoletnich – we wszystkich przypadkach informacja o przerwaniu zajęć jest przekazywana 

rodzicom np. za pomocą dziennika elektronicznego, telefonicznie itd. 

5. Opracowane listy osób z bezpośredniego kontaktu dla PSSE i wysłanie na hd@pssekrakow.pl. 

Bardzo ważne jest posiadanie dostępu do aktualnych danych (należy przypomnieć 

wychowawcom o konieczności aktualizacji danych kontaktowych i adresowych). (zał. 3) 

6. PSSE może poprosić Dyrektora o przesłanie do osób z listy kontaktów zawiadomienia 

o nałożeniu kwarantanny i zasadach postępowania (nie jest do decyzja!) i ankiety do 

wypełnienia (tzw. wywiad) z wykorzystaniem dostępnego w szkole kanału komunikacji. 

Dyrektor może to zrobić ale nie ma obowiązku wykonania tego zadania. Raczej nie należy 

wyrażać zgody na propozycję zebrania wypełnionych ankiet od osób z listy - nie posiadamy 

uprawnienia do przetwarzania takich danych. 

7. Po wydaniu pozytywnej opinii przez PPIS w Krakowie i zgody organu prowadzącego na 

zawieszenie zajęć Dyrektor wydaje zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć w szkole. (zał. 4) 

8. O zawieszeniu zajęć Dyrektor informuje niezwłocznie MKO. (zał. 5) 

9. Dyrektor informuje WE i MKO o sposobie realizacji zajęć w czasie zawieszenia zajęć (może to 

zrobić w tym samym piśmie, w którym informuje o zawieszeniu zajęć). 

10. Dyrektor wypełnia ankietę dot. zawieszenia zajęć w Strefie dla zalogowanych SIO. 

11. W ślad za pozytywną opinią dotyczącą zawieszenia zajęć PSSE przyśle do szkoły nakaz 

wykonania dekontaminacji pomieszczeń - połączone zabiegi mycia, dezynfekcji i sterylizacji. 

Dwa pierwsze wykonujemy siłami własnych pracowników, natomiast sterylizacja wymaga 

zatrudnienia firmy, która wyda po zabiegu certyfikat wykonania zabiegu np. ozonowania czy 

fumigacji.  
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Zał. 1 

 Kraków, ………………….…... 

Nr… 

Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Krakowie 

ul. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków 

 

WNIOSEK O WYDANIE OPINII 

 

Na podstawie § 18 ust. 2a i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 

grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1604) zwracam się z prośbą o wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie 

częściowego/pełnego zawieszenia zajęć w Szkole na czas oznaczony od dnia ………………….. r. do dnia 

……………………. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu 

uczniów, a mianowicie z powodu: 

 

Uzasadnienie 

(opis okoliczności np. liczby uczniów, dni w których przebywali na terenie szkoły, liczba 

osób/klas/grup i nauczycieli z którymi mieli bezpośredni kontakt) 

Dyrektor …………………………………….. zwraca się o wydanie zgody na wprowadzenie nauczania 

hybrydowego/zdalnego w klasach/grupach oraz nauczycieli uczących w tej klasie/grupie na czas 

oznaczony jw. 

 

 

podpis 

 

Otrzymują: 

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie 

2. a/a 

 

 

  



Zał. 2 

Nr 

Kraków, …… 

 

 

Sz.P. 

Jacek Majchrowski 

Prezydent Miasta Krakowa 

 

WNIOSEK O WYDANIE ZGODY 

 

Na podstawie § 18 ust. 2a i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 

grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1604) zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na częściowe/pełne 

zawieszenie zajęć w Szkole na czas oznaczony od dnia …………………………… do dnia ……………………………….. 

ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów, a 

mianowicie z powodu: 

 

Uzasadnienie 

(opis okoliczności np. liczby uczniów, dni w których przebywali na terenie szkoły, liczba 

osób/klas/grup i nauczycieli z którymi mieli bezpośredni kontakt) 

Dyrektor …………………………………….. zwraca się o wydanie zgody na wprowadzenie nauczania 

hybrydowego/zdalnego w klasach/grupach oraz nauczycieli uczących w tej klasie/grupie na czas 

oznaczony jw. 

 

podpis 

Otrzymują: 

1. Wydział Edukacji UMK 

2. a/a 

 

  



Zał. 3 

lp Imię i nazwisko PESEL Adres 
zamieszkania 

Telefon 
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kontaktu 
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Zał. 4 

Zarządzenie nr………… 

 

Dyrektora ………………………………………. 

z dnia ………………… 2020 roku  

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć 

w …………………………………………………………. w Krakowie 

ze względu na sytuację epidemiologiczną 

 

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie zarządza się, co następuje: 

§1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie zajęć klasy/grupy w 
………..………………………………… w Krakowie w okresie od dnia …………………………. do dnia 
……………………………….. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą 
zagrożenie zdrowia uczniów. 

§2. W okresie czasowego zawieszenia działalności, o którym mowa w §1, zajęcia klasy/grupy 
w ………………………………………………………………………………….. są prowadzone z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w 
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493). 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

  



Zał. 5 

 

 Kraków, ………………. r. 

Nr 

 

 

Sz. P. 

Barbara Nowak 

Małopolski Kurator Oświaty 

ul. Szlak 73, 31-153 Kraków 

 

 

 

INFORMACJA O ZAWIESZENIU ZAJĘĆ W SZKOLE 

 

 

Na podstawie § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 

2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

(Dz.U. z 2020 r., poz. 1604) uprzejmie informuję o częściowym zawieszeniu zajęć w 

……………………………………………. w Krakowie na czas oznaczony od dnia ………………………………….. do dnia 

………………………………………. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać 

zdrowiu uczniów. Zajęcia  zostają  zawieszone w całości/ części obejmującej klasę/grupę/ 

 

Ponadto informuję, że organ prowadzący - tj. Gmina Miejska Kraków w dniu ……………………. 

2020 r. wyraził zgodę na zawieszenie zajęć, zaś Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie 

w dniu ……………………….. 2020 r. pozytywnie zaopiniował zawieszenie zajęć. 

 

podpis 

 

Otrzymują: 

1. Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie 

2. a/a 

 


