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ORGANIZACJA PRACY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 

 W OKRESIE PANDEMII COVID-19 

W związku z pierwszymi zachorowaniami w Polsce na ostrą zakaźną chorobę układu 

oddechowego COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-Cov-2, od 12 marca 2020 roku 

zawieszone zostały zajęcia stacjonarne we wszystkich placówkach oświatowych. 

Na podstawie wydanych rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej (kilkukrotnie 

nowelizowanych), rozpoczęto wprowadzanie szczególnych rozwiązań w funkcjonowaniu 

jednostek systemu oświaty. W gminie Grodzisk Mazowiecki, tak jak w całej Polsce, konieczne 

było podjęcie wielu działań w celu zorganizowania w tak szybkim tempie zdalnego nauczania 

tj. wyboru właściwych programów, przeszkolenia kadry pedagogicznej, uruchomienia kanałów 

komunikacji z rodzicami i uczniami. Wychowawcy zobowiązani zostali do rozpoznania sytuacji 

swoich uczniów w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego. W pierwszym etapie użyczono 

ok. 140 komputerów z zasobów szkolnych. W kwietniu gmina wystąpiła z wnioskiem 

o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego z programu „Zdalna szkoła” ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020. Z pozyskanych 100 000 zł zakupiono 50 laptopów, które następnie 

zostały przekazane do placówek oświatowych dla uczniów i nauczycieli. Gmina przekazała także 

do szkół 79 modemów 3G, ułatwiających łączenie z Internetem oraz 18 laptopów używanych, 

przekazanych przez lokalną firmę. W ramach  programu „Zdalna szkoła+” pozyskano kolejne 

środki na sprzęt komputerowy (105 000 zł). 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2019/2020 
 

Od 6 maja br. umożliwiono dzieciom powrót do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Na 

podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz 

Ministerstwa Zdrowia, placówki opracowały wewnętrzne procedury. Do przedszkoli wróciły 

dzieci, których rodzice nie mieli możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu (pierwszeństwo 

dzieci pracowników realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19). Placówki zostały wyposażone przez gminę w środki ochrony typu 

maseczki, przyłbice, rękawiczki, płyn dezynfekujący i dozowniki. Zakupiono również dla każdej 

placówki tzw. „zamgławiacie” do dezynfekcji pomieszczeń. Osoby mające sprawować opiekę 

nad dziećmi zostały objęte badaniem w kierunku zakażenia koronawirusem.  

Od 25 maja 2020 r. na terenie szkoły, za zgodą rodziców, mogły być realizowane zajęcia 

rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 

konsultacje dla chętnych uczniów klas ósmych; otwarte zostały biblioteki szkolne. Od 1 czerwca 

prowadzone były konsultacje dla pozostałych chętnych uczniów szkół. 

Sytuacja epidemiczna spowodowała konieczność zmiany sposobu organizacji pracy administracji 

i obsługi jednostek oświatowych. W związku z zawieszeniem zajęć lekcyjnych, w budynkach 

przedszkolnych i szkolnych oraz na ich terenie mogły być przeprowadzone prace porządkowe 

i remontowe, a także inne działania związane z poprawą funkcjonowania placówek. Wszystkie te 

prace wykonywane były z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Pracownicy administracji 

mogli świadczyć pracę częściowo zdalnie. Kontakt dyrektorów z organem prowadzącym 

odbywał się na bieżąco za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także w formie spotkań 

on-line. 

Mimo stanu zagrożenia epidemicznego, bez zakłóceń przebiegła realizacja zadań oświatowych 

planowanych w okresie wakacyjnym tzn. trzy konkursy na stanowiska dyrektorów szkół, 

organizacja akcji letniej, awans na stopień nauczyciela mianowanego (18 osób) oraz prace 

remontowo-inwestycyjne.     
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