
Procedura zawieszenia zajęć w Technikum Ekonomicznym nr 8 
ze względu na sytuację epidemiologiczną (związaną z COVID-19) 

Podstawa prawna: 
 Rozporządzenie MEN z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r., 

poz. 1604) 
 Rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389) 

Lp. Zadanie 
Osoba 

odpowiedzialna 
Dokumentacja Termin Uwagi 

1 Ustalenie czy w szkole występuje 
zagrożenie epidemiologiczne 
powodujące zagrożenie zdrowia 
uczniów i podjęcie decyzji o 
zawieszeniu zajęć 

Dyrektor ---- Na bieżąco  Biorąc pod uwagę aktualną sytuację 
epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu 
uczniów, dyrektor może zawiesić zajęcia w 
szkole na czas oznaczony. 
 

2. Zgoda organu prowadzącego na 
zawieszenie zajęć 

Dyrektor Wniosek do organu 
prowadzącego o 
wyrażenie zgody na 
zawieszenie zajęć 

Bezzwłocznie Zgoda organu prowadzącego może być wydana 
także ustnie (w tym telefonicznie), za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej - w takich 
przypadkach treść zgody lub opinii powinna być 
utrwalona w formie protokołu, notatki, 
adnotacji lub w inny sposób. 

Organ 
prowadzący 

Zgoda organu 
prowadzącego 
na zawieszenie zajęć 

Bezzwłocznie 

3. Pozytywna opinia Państwowej 
Powiatowej Inspekcji Sanitarnej 

Dyrektor Wniosek do PPIS o 
opinię w sprawie 
zawieszenia zajęć 

Bezzwłocznie Opinia może być wydana także ustnie (w tym 
telefonicznie), za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej - w takich przypadkach treść 
zgody lub opinii powinna być utrwalona w 
formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny 
sposób.  

Państwowa 
Powiatowa 
Inspekcja 
Sanitarna 

Wydanie pozytywnej 
opinii przez PPIS 

Bezzwłocznie 

4. Zarządzenie w sprawie zawieszenia 
zajęć na czas oznaczony 

Dyrektor Zarządzenie dyrektora 
w sprawie zawieszenia 
zajęć w szkole 

Bezzwłocznie W zarządzeniu należy podać okres zawieszenia 
zajęć 
 

5. Zawiadomienie organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny 
o zawieszeniu zajęć 

Dyrektor Zawiadomienie organu 
sprawującego nadzór 
pedagogiczny 

Bezzwłocznie O zawieszeniu zajęć dyrektor zawiadamia 
organ sprawujący nadzór pedagogiczny.  
W zawiadomieniu należy wskazać, czy będzie 
realizowane kształcenie zdalne czy hybrydowe. 

6. Zawiadomienie organu 
prowadzącego o sposobie realizacji 
zajęć w trakcie zawieszenia zajęć 

Dyrektor Zawiadomienie organu 
prowadzącego  
 

Bezzwłocznie Dyrektor informuje organ prowadzący,  w jaki 
sposób będzie realizowane kształcenie: zdalnie 
czy hybrydowo  

 


