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Warianty funkcjonowania Da Vinci Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Krakowie w warunkach pandemii 

 
Podstawa prawna: 
Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego 
Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Rozporządzenie MEN  z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 

Bezpieczny powrót do szkół. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych 
szkół i placówek od 1 września 2020 r. 
 
 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym od 1 września 2020 r. Dyrektor Da 
Vinci Publicznej Szkoły Podstawowej w Krakowie wprowadza jako obowiązujący dokument: 
“Warianty funkcjonowania Da Vinci Publicznej Szkoły Podstawowej w Krakowie w okresie 
pandemii”. Ustala się następujące warianty funkcjonowania szkoły: 
 
Wariant A – tradycyjna forma kształcenia 

Sytuacja epidemiologiczna pozwala na realizację nauki w formie tradycyjnej przy 
zachowaniu zasad reżimu sanitarnego w warunkach epidemii. Obowiązują wytyczne GIS, 
MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych oraz “Regulamin wewnętrzny, organizacja zajęć 
i procedury funkcjonowania w czasie epidemii w Da Vinci Publicznej Szkole Podstawowej w 
Krakowie” wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora z dn. 1 września 2020 r. 

 
W sytuacji wystąpienia na terenie szkoły ogniska zakażenia lub w przypadku 

wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego Dyrektor Da Vinci Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Krakowie po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego - Fundacji Szkoła Medialna może 
podjąć decyzję o częściowym zawieszeniu lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkoły. 
Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów 
Dyrektor podejmuje decyzję o wprowadzeniu systemu kształcenia  „mieszanego - 
hybrydowego” lub „zdalnego” (tzw. warianty B i C pracy szkoły). Dyrektor może zawiesić 
zajęcia grupy, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły, w zakresie wszystkich 
lub poszczególnych zajęć. Wówczas zajęcia odbywają się wg wariantów kształcenia: B i C. 
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Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa) 
Dyrektor zawiesza zajęcia grupy, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły, w 
zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzi kształcenie na odległość (zdalne) 
łącząc je z formą zajęć stacjonarnych wg opracowanych procedur i harmonogramu zajęć w 
oparciu o platformę Google Classroom. Jednocześnie wprowadza się jako obowiązujące 
stacjonarne, zdalne lub mieszane formy komunikacji z rodzicami i stacjonarne, zdalne lub 
mieszane formy posiedzeń Rady Pedagogicznej z wykorzystaniem Google Meet. 
Decyzję podejmuje dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu 
pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te można – z 
uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za 
pomocą maila, telefonu. 
 
Wariant C – kształcenie zdalne 
Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i 
wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej) wg opracowanych 
procedur i harmonogramu zajęć zdalnych w oparciu o platformę Google Classroom. 
Jednocześnie wprowadza się jako obowiązujące zdalne formy komunikacji z rodzicami i 
zdalne formy posiedzeń Rady Pedagogicznej z wykorzystaniem Google Meet. 
Decyzję podejmuje dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu 
pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te można – z 
uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za 
pomocą maila, telefonu. 
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