POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także bezpieczne
i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę.
2. Niniejsze Procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii COVID-19, dotyczą
wszystkich pracowników, uczniów oraz rodziców dzieci uczęszczających do szkoły.
3. Procedury określają działania, które zostają wprowadzone w trybie natychmiastowym
w sytuacji ogłoszenia strefy żółtej lub czerwonej w powiecie sochaczewskim lub w sytuacji
otrzymania przez dyrektora szkoły stosownych zaleceń ze strony GIS, MEN, organu
prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego.
4. Procedury dotyczą zmiany organizacji pracy szkoły, zwiększają reżim sanitarny obowiązujący
w placówce, którego zasady zawarte są w Zarządzeniu nr 9/2020 Dyrektora PSM I i II st. im.
F. Chopina w Sochaczewie z dnia 1 września 2020 r.
5. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może częściowo lub w całości zawiesić
zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być
zagrożone zdrowie uczniów i pracowników.
6. Zgoda i opinia, o których mowa odpowiednio w pkt. 5, mogą być wydane także ustnie,
telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków
łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie
protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.
7. Zawieszenie zajęć, o którym mowa w pkt. 5, może dotyczyć w szczególności grupy uczniów,
działu, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub
poszczególnych zajęć.
8. W okresie czasowego zawieszenia i ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 za organizację zadań szkoły,
organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia zdalnego lub innego sposobu
realizacji tych zadań odpowiada dyrektor.
9. Dopuszczalnymi formami kształcenia w przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w pkt. 5
są:
a) forma kształcenia mieszana (hybrydowa);
b) kształcenie zdalne.
10. W sytuacji zawieszenia zajęć, o którym mowa w pkt. 5, dyrektor wydaje decyzję o realizacji
nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
11. W przypadku, gdy zawieszone zajęcia nie mogą być realizowane w sposób,
o którym mowa w pkt. 10, dyrektor szkoły ustala inny sposób realizowania tych zajęć.
12. O sposobie realizacji zajęć i innych zadań szkoły dyrektor informuje organ prowadzący oraz
organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
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