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Zarządzenie nr 18/2020  

z dnia 01.09.2020r. 

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie 

w sprawie wprowadzenia procedury wyboru formy kształcenia 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 

r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1166) oraz w zw. z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 

1356) zarządza się, co następuje: 

§ 1 

Wprowadza się wewnętrzną procedurę wyboru formy kształcenia, stanowiącą 

załącznik do zarządzenia. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

/-/Ewelina Braun 

Dyrektor  ZSO nr 2 

 w Kwidzynie 
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Załącznik 

Procedura wyboru formy kształcenia 

1. Niniejsza procedura ma na celu zobiektywizowanie wyboru formy kształcenia – 

stacjonarnej lub zdalnej w zależności od stopnia zagrożenia 

epidemiologicznego na obszarze Powiatu Kwidzyńskiego, na terenie którego 

ma siedzibę Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie. 

2. W zależności od tego, czy Powiat Kwidzyński, na terenie którego ma siedzibę 

ZSO nr 2 w Kwidzynie, został zaliczony do strefy „czerwonej” lub „żółtej”, 

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356) dyrektor podejmuje 

decyzję o rozpoczęciu procedury ograniczenia funkcjonowania szkoły 

przewidzianej w odrębnych przepisach. 

3. W sytuacji nie zaliczenia Powiatu Kwidzyńskiego do strefy „żółtej” 

lub „czerwonej” w szkole funkcjonuje kształcenie w trybie stacjonarnym. 

Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych oraz 

Procedury bezpieczeństwa wprowadzone Zarządzeniem nr 17/2020 Dyrektora 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie. 

4. W przypadku zaliczenia Powiatu Kwidzyńskiego do strefy „żółtej” dyrektor 

podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia: 

1) mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) – dającej możliwość 

wprowadzenia zawieszenia zajęć stacjonarnych grupy, oddziału, etapu 

edukacyjnego lub całej szkoły w zakresie wszystkich lub poszczególnych 

zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia 

na odległość (zdalnego), 

2)  kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na 

czas określony i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość 

(edukacji zdalnej). 
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5. W przypadku zaliczenia Powiatu Kwidzyńskiego do strefy „czerwonej” dyrektor 

podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia kształcenia 

zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na określony czas 

i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). 

6. Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 4 pkt 1 wymaga 

uzyskania zgody organu prowadzącego i otrzymania pozytywnej opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

7. Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 4 pkt 2 i ust. 5 wymaga 

uzyskania zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

8. Przed upływem okresu wprowadzenia form kształcenia, o których mowa w ust. 

4 i 5 dyrektor może podjąć decyzję o ponownym wprowadzeniu wymienionych 

form kształcenia na czas określony. 

9. W przypadku wprowadzenia w szkole form kształcenia, o których mowa w ust. 

4 i 5 dyrektor ustala szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej, zgodnie z 

wymogami zawartymi w przepisach szczególnych. 

 


