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Zadania dyrektorów jednostek systemu oświaty w okresie czasowego ogranicze-

nia funkcjonowania tych jednostek w związku z zapobieganiem, przeciwdziała-

niem i zwalczaniem COVID-19 

Nr za-
dania 

Treść zadania Uwarunkowania 

Dyrektor jednostki systemu oświaty: 

1. 

odpowiada za organizację realizacji zadań jednostki systemu 
oświaty, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształ-
cenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć 

 

2. 

odpowiada za organizację konsultacji dla uczniów, w tym w 
szczególności ustala formę tych konsultacji, z uwzględnieniem 
przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i za-
kazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycz-
nych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego In-
spektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania, a także przekazuje uczniom i ich rodzi-
com informację o formie i terminach tych konsultacji 

 

3. 

ustala, czy uczniowie i nauczyciele mają dostęp do infrastruk-
tury informatycznej, oprogramowania i internetu umożliwiają-
cych interakcję między uczniami a nauczycielami prowadzą-
cymi zajęcia 

 

4. 
ustala technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzysty-
wane przez nauczycieli do realizacji zajęć 

we współpracy z 
nauczycielami 

5. 
ustala źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, z któ-
rych mogą korzystać uczniowie 

we współpracy z 
nauczycielami 

6. 

ustala potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu progra-
mów wychowania przedszkolnego lub szkolnego, zestawu 
programów nauczania oraz w razie potrzeby, modyfikuje ten 
zestaw 

z nauczycielami 

7. 

ustala potrzebę modyfikacji w trakcie roku szkolnego realizo-
wanego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz, w ra-
zie potrzeby, modyfikuje ten program 

w porozumieniu 
z radą pedago-
giczną i radą ro-
dziców 

8. 

ustala tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikają-
cych z ramowych planów nauczania dla poszczególnych typów 
szkół do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (se-
mestrów) oraz tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć rea-
lizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szcze-
gólności równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych 
dniach tygodnia 

we współpracy z 
nauczycielami 

9. 
ustala tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikają-
cych z ramowych planów nauczania dla poszczególnych typów 

we współpracy z 
nauczycielami 



szkół do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (se-
mestrów) oraz tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć rea-
lizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając zróżnico-
wanie zajęć w każdym dniu 

10. 

ustala tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikają-
cych z ramowych planów nauczania dla poszczególnych typów 
szkół do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (se-
mestrów) oraz tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć rea-
lizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając możliwo-
ści psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wy-
siłku umysłowego w ciągu dnia 

we współpracy z 
nauczycielami 

11. 

ustala tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikają-
cych z ramowych planów nauczania dla poszczególnych typów 
szkół do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (se-
mestrów) oraz tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć rea-
lizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając łączenie 
przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i 
bez ich użycia 

we współpracy z 
nauczycielami 

12. 

ustala tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikają-
cych z ramowych planów nauczania dla poszczególnych typów 
szkół do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (se-
mestrów) oraz tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć rea-
lizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając ograni-
czenia wynikające ze specyfiki zajęć 

we współpracy z 
nauczycielami 

13. 

ustala tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikają-
cych z ramowych planów nauczania dla poszczególnych typów 
szkół do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (se-
mestrów) oraz tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć rea-
lizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając koniecz-
ność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki 
realizowanych zajęć 

we współpracy z 
nauczycielami 

14. 

ustala sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów w zaję-
ciach oraz sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności 
uczniów na zajęciach edukacyjnych 

we współpracy z 
nauczycielami 

15. 

ustala sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób 
weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również in-
formowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w na-
uce, a także uzyskanych przez niego ocenach 

we współpracy z 
nauczycielami 

16. 

ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfika-
cyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i 
sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób 
ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przy-
padku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, 
a także warunki i sposób zaliczania zajęć realizowanych w for-
mach pozaszkolnych 

 

17. 
ustala, w szkołach artystycznych, w których są przeprowa-
dzane egzaminy dyplomowe, warunki, sposób oraz terminy  



przeprowadzania tych egzaminów 

18. 

ustala zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych 
zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształ-
cenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć 

 

19. 
ustala formę realizacji podstawy programowej kształcenia 
ogólnego  

20. 
ustala tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w 
poszczególnych oddziałach klas 

we współpracy z 
nauczycielami 

21. 

ustala inny sposób realizowania zajęć w przypadku, gdy za-
wieszone zajęcia nie mogą być realizowane w sposób dotych-
czasowy 

 

22. 

ustala, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania 
danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efek-
tów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość lub innego sposobu, w przypadku zajęć z zakresu 
kształcenia zawodowego obejmującego teoretyczne przed-
mioty zawodowe, turnusy dokształcenia teoretycznego mło-
docianych pracowników i zajęcia praktyczne 

 

23. 
ustala sposób realizacji zadań jednostki systemu oświaty in-
nych niż realizacja zajęć   

24. 

określa zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w od-
niesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunika-
cyjnych 

 

25. 

określa na nowo organizację realizacji przez nauczyciela za-
dań, o ile zlecił mu je dyrektor, mając na uwadze, że zajęcia te 
realizuje w ramach obowiązującego go tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wycho-
wawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z 
uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, a w przypadku 
godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowaw-
czych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiaro-
wych 

 

26. 

informuje niezwłocznie organ sprawujący nadzór pedago-
giczny o modyfikacji tygodniowego rozkładu zajęć lub seme-
stralnego rozkładu zajęć 

 

27. 

informuje organ prowadzący jednostkę systemu oświaty oraz 
organ sprawujący nadzór pedagogiczny o [zmianie w] sposo-
bie realizacji zajęć i innych zadań tej jednostki 

 

28. 

zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsul-
tacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im 
informację o formie i terminach tych konsultacji 

 

29. 

przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o 
sposobie i trybie realizacji zadań tej jednostki, w szczególności 
w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psy-
chologiczno-pedagogicznej, indywidualnego obowiązkowego 
rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego 

 



nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć wcze-
snego wspomagania rozwoju dziecka lub zajęć realizowanych 
z osobami niebędącymi obywatelami polskimi 

30. 

koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, 
uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofi-
zyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych 
kształceniem specjalnym, indywidualnym obowiązkowym 
rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym 
nauczaniem, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem roz-
woju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wycho-
wawcze oraz potrzeby osób uczęszczających w zajęciach reali-
zowane z osobami niebędącymi obywatelami polskimi 

 

31. 

uwzględnia w funkcjonowaniu jednostki przepisy odrębne do-
tyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpie-
niem stanu epidemii oraz wytycznych ministra właściwego do 
spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz mini-
stra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

 

32. 

obejmuje opieką dzieci osób zatrudnionych w podmiotach 
wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizują-
cych zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I-
III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej 
kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I-III 
szkoły podstawowej 

na wniosek ro-
dziców 

33. 

może czasowo zmodyfikować odpowiednio tygodniowy roz-
kład zajęć lub semestralny rozkład zajęć w zakresie prowadzo-
nych w jednostce systemu oświaty zajęć z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu 
realizacji tych zajęć 

po zasięgnięciu 
opinii rady peda-
gogicznej 

34. 

może, w uzasadnionych przypadkach, dopuścić prowadzenie 
zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 
minut 

 

35. 

może zobowiązać nauczyciela do realizacji zajęć wynikających 
z prowadzonej przez jednostkę systemu oświaty działalności 
opiekuńczo-wychowawczej, jeżeli: 

− ustalenia dotyczące tygodniowego zakresu treści naucza-
nia z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania dla 
poszczególnych typów szkół do zrealizowania w poszcze-
gólnych oddziałach klas (semestrów), lub 

− realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształ-
cenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych za-
jęć, lub 

− możliwe są ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć 

 

36. 

może zorganizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki za-
wodu w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygo-
dnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo, 
o ile z programu nauczania zawodu lub programu nauczania 

 



danej formy pozaszkolnej nie wynika możliwość realizacji wy-
branych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i tech-
nik kształcenia na odległość 

37. 

może udostępnić w szkole lub placówce pomieszczenia w celu 
przeprowadzenia konkursów, o których mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 wrze-
śnia 1991 r. o systemie oświaty 

po uzyskaniu 
zgody organu 
sprawującego 
nadzór pedago-
giczny 

38. 

może zostać upoważniony przez organ prowadzący szkołę do 
dokonania czynności z upoważnienia tego organu w zakresie: 

− w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu 
oświaty nadzorowi pedagogicznemu, sprawowanemu 
przez właściwe organy, podlega w szczególności organiza-
cja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz 
stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań, 

− wspomaga jednostki systemu oświaty w organizacji zajęć z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
lub innego sposobu realizacji tych zajęć, 

− może użyczyć sprzętu niezbędnego do realizacji przez 
ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i 
technik kształcenia na odległość lub innego sposobu reali-
zacji tych zajęć, w szczególności komputera (zestawu kom-
puterowego), laptopa albo tabletu 

zadanie realizuje 
„z upoważnie-
nia”;  

do użyczenia sto-
suje się przepisy 
art. 710–719 
ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. 
– Kodeks cywilny 
(DzU z 2019 r. 
poz. 1145 i 1495 
oraz z 2020 r. 
poz. 875) 

Ponadto po 1 stycznia 2021 roku 

39. 

decyduje, gdy na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie 
publicznych i niepublicznych, o prowadzeniu zajęć w szkole w 
przypadku: 
1) szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas IV–VIII 
oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, 
2) szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas IV–VIII 
oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących 
w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, 
3) szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas IV–VIII 
oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, zorganizowa-
nych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy spo-
łecznej  

 

40. 

organizuje w szkole otwartej w ramach konsultacji, testy 
sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu 
ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego 

 

41. 

organizuje w szkole specjalnej w ramach konsultacji, testy 
sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu 
ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego 

 

42. 

organizuje w szkole zajęcia dla uczniów szkół podstawowych 
w zakresie klas IV–VIII oraz szkół ponadpodstawowych, którzy 
z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować w 
miejscu zamieszkania zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

 



kształcenia na odległość 

43. 

przyjmuje w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym 
na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół ponad-
podstawowych od rodzica kandydata lub kandydata pełnolet-
niego zaświadczenie lub orzeczenie lekarskie zawierające 
orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 
praktycznej nauki zawodu 

 

44. 

przyjmuje w przypadku braku możliwości przedłożenia odpo-
wiednio zaświadczenia lub orzeczenia, od rodzica kandydata 
lub kandydata pełnoletniego informację o tym, wskazującego 
na przyczynę niedotrzymania terminu; informację składa się w 
postaci papierowej lub elektronicznej 

 

45. 

umożliwia uczniom szkół podstawowych w zakresie klas IV–
VIII oraz szkół ponadpodstawowych, którzy z uwagi na rodzaj 
niepełnosprawności nie mogą realizować w miejscu zamiesz-
kania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość realizację tych zajęć na terenie szkoły 

 

46. 

umożliwia uczniom szkół podstawowych w zakresie klas IV–
VIII oraz szkół ponadpodstawowych, którzy z uwagi na brak 
możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i tech-
nik kształcenia na odległość, nie mogą realizować tych zajęć w 
miejscu zamieszkania, realizację zajęć z wykorzystaniem me-
tod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły 

 

Opracowano na podstawie (stan prawny na 31 stycznia 2021 r.):  

− Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okre-

sie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, prze-

ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DzU 2020 poz. 493 ze zm.) 

− Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funk-

cjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CO-

VID-19 (DzU 2020 poz. 1389 ze zm.) 


