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Organizacja roku szkolnego 2020/2021

1 września uczniowie powrócili do szkół i nauczania tradycyjnego, ale w razie

lokalnego pogorszenia sytuacji epidemicznej możliwe jest wprowadzenie trybu

mieszanego lub całkowicie zdalnego.

Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas

oznaczony.

Zawieszenie zajęć może dotyczyć grupy, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej

szkoły, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. O zawieszeniu zajęć należy

powiadomić kuratora oświaty (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 12

sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, Dz. U. poz. 1386).



Działania rządu, instytucji państwowych i JST 

przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021

� Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 

1 września 2020 r. (od 5 sierpnia)

� Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 

2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych 

form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 

lat 3 – IV aktualizacja.

� Zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie 

czerwonej/żółtej. (od 12 sierpnia)

� Nowelizacja 4 rozporządzeń i 1 nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

(wszystkie z 12 sierpnia) wydane w związku z sytuacją epidemiczną.

� Q&A na stronie MEN i GIS.

� Bezpłatny płyn do dezynfekcji (297 990 l) i maseczki medyczne dla pracowników 

szkół i placówek (2 610 900 szt.) oraz termometry bezdotykowe (3 892 szt.) –

dystrybucja poprzez PSP, 8 K-P Brygadę OT, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego K-P UW, JST.



Działania rządu, instytucji państwowych i JST 

przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021
� Dodatkowe środki na sprzęt komputerowy dla uczniów i nauczycieli.

� Poradnik „Praktyki dotyczące funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie 

zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19”.

� Darmowe szkolenia dla nauczycieli: w ramach projektu „Lekcja: Enter” dotyczącego 

podniesienia kompetencji cyfrowych nauczycieli w 40-godz. szkoleniach wzięło udział 70 

tys. nauczycieli. 25 sierpnia rozpoczęły się szkolenia on-line dla nauczycieli dotyczące 

zdalnego nauczania i wykorzystywania nowych technologii w tym procesie, które 

przygotowała Fundacja PGNiG. W przygotowaniu są podobne szkolenia dla nauczycieli ze 

wsparciem placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych z wykorzystaniem 

narzędzi        i materiałów opracowanych przez ORE.

� Zwiększenie funkcjonalności ZPE epodreczniki.pl.

� Wideokonferencja kuratora oświaty z wszystkimi dyrektorami szkół i placówek 

województwa kujawsko-pomorskiego z udziałem Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 

� Narady w rejonach wizytacyjnych z dyrektorami z udziałem powiatowych inspektorów 

sanitarnych.

� Pomoc organizacyjna i materialna ze strony organów prowadzących.



Organizacja roku szkolnego 2020/2021

Trzy najpilniejsze działania szkół w pierwszych dniach września 

1. Szczegółowe zapoznanie uczniów, ich rodziców i pracowników 

szkoły z zasadami bezpiecznego przebywania i poruszania się  

w obiektach szkolnych. 

2. Ustalenie, jakie zagadnienia wynikające z realizacji podstawy 

programowej z poprzedniego roku szkolnego wymagają 

omówienia/powtórzenia. 

3. Ustalenie, jakim sprzętem komputerowym i dostępem do 

Internetu dysponują uczniowie i nauczyciele.



Ograniczenia w funkcjonowaniu szkół

• SP 47 w Bydgoszczy – zajęcia zawieszone zostały od 1 do 7 września bez wprowadzania 

nauczania zdalnego. Od 8 do 11 września prowadzone jest nauczanie w trybie mieszanym: 

kI. I-IV oraz treningi odbywają się w trybie stacjonarnym; kl. V-VIII w trybie zdalnym.

• Zespół Szkół w Unisławiu – dni dyrektorskie od 2 do 4 września. Od 7 do 10 września -

zawieszenie zajęć i wprowadzenie całkowitego zdalnego nauczania.

• Przedszkole nr 7 w ZS nr 6 w Bydgoszczy – od 7 do 10 września wszystkie dzieci jednej 

grupy (14 osób) + 4 pracowników zostało poddanych kwarantannie. Pozostałe grupy w 

przedszkolu funkcjonują bez zmian.

• Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nakle – nauczanie zdalne dla uczniów jednej 

klasy od 9 do 18 września. Pozostałe klasy funkcjonują w trybie stacjonarnym.

• Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi we Włocławku – zajęcia 

zostały zawieszone w dniach 10-11 września; szkoła przeszła na kształcenie zdalne.



Ograniczenia w funkcjonowaniu szkół

• ZS 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy – w związku z koniecznością 

zachowania na terenie szpitali bezwzględnych zasad bezpieczeństwa zapobiegających 

zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 niemożliwym jest przemieszczanie się nauczycieli pomiędzy 

szpitalami oraz pomiędzy oddziałami Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego. Sytuacja ta 

spowodowała konieczność prowadzenia dla uczniów – pacjentów oddziałów dziecięcych 

WSD i Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 części zajęć lekcyjnych w formie zdalnej od 4 września 

do grudnia 2020 r. 

• SP w Wałdowie, gm. Sępólno Krajeńskie – uczniowie jednej klasy przebywali na 

kwarantannie i uczyli się zdalnie od 3 do 4 września. Od 7 września nastąpił powrót tej klasy 

do nauczania stacjonarnego.  

• SP w Jabłonowie Pomorskim – ponieważ u jednego z nauczycieli stwierdzono wynik 

pozytywny testu, uczniowie zostali 4 września zwolnieni do domu. 7 września zajęcia były 

zawieszone – dzień dyrektorski. Od 8 września powróciło nauczania stacjonarne –

negatywne wyniki testów u pozostałych pracowników.




