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Regulamin obowiązuje od 01 września 2021 r. 

 
Podstawa prawna: § 13c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. 
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) 

 

Ogólna organizacja pracy szkoły w okresie epidemii 
 

1. Uczniowie szkoły na teren zespołu szkół wchodzą dwoma wejściami. 
2. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć 

opracowanym przez dyrektora szkoły oraz zaopiniowanym przez radę pedagogiczną. 
3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz 

gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.  
4. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu 

publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz 
środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).  

5. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku 
dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim 
należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk oraz regularnie napełniać 
dozowniki. Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej 
kolejności myli ręce wodą z mydłem 

6. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w 
przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni 
wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. 

7. Podczas przerw nauczyciele pełniący dyżury, monitorują w miarę możliwości 
przestrzeganie powyższych zasad. 

8. W widocznym miejscu przy wejściach zostaje umieszczona tabliczka z numerami 
telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, 
oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. 

9. Przy wejściach do budynku szkoły zamieszcza się informację o obowiązku 
dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim 
wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji 
rąk. 

10. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły odpowiadają 
rodzice, uczniowie pełnoletni, opiekunowie prawni. 

11. Ogranicza się, do niezbędnego minimum, przebywanie w szkole osób z zewnątrz 
(tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do 
zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych 



osób (min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły. 
Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych. 
Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem szkoły można kierować do 
sekretariatu szkoły na adres zs1luk@pro.onet.pl lub telefonicznie na numer telefonu 
25 798 29 50.  Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, 
korzystając z poczty elektronicznej w dzienniku elektronicznym lub telefonicznie 
pod numerem 25 798 29 50 a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego 
ustalenia terminu spotkania (obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona 
ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, poruszanie się tylko w 
wyznaczonych rejonach). 

12. Szkoła jest wyposażona w termometry bezdotykowe do pomiaru temperatury 
uczniów w przypadku wystąpienia objawów chorobowych. Należy je 
dezynfekować po użyciu. 

13. Wychowawcy poszczególnych klas zobowiązani są do zebrania od rodziców/ 
opiekunów prawnych informacji o preferowanych sposobach szybkiej komunikacji 
ze szkołą. Aktualne adresy e-mail oraz numery telefonów rodziców/opiekunów 
prawnych należy zapisać w dzienniku elektronicznym. 

Szczegółowa organizacja zajęć w szkole 

1. Szkoła posiada termometry bezdotykowe, który jest dezynfekowane po użyciu w 
danej grupie.  

2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 
infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, 
duszności), należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym 
miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie 
powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły 
(rekomendowany własny środek transportu).  

3. Nauczyciele pełnią dyżury międzylekcyjne zgodnie z harmonogramem 
opracowanym przez dyrektora szkoły. 

4. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, 
uprać lub dezynfekować, usuwa się lub uniemożliwia do nich dostęp. Przybory do 
ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić 
lub dezynfekować. 

5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 
się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie 
powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

6. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem 
lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych 
zajęciach. 

7. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w 
czasie przerwy, a w razie potrzeby także w dni wolne od zajęć. 

8. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w 
których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry 
kontaktowe. 

9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
10. W trakcie zajęć zaleca się unikanie organizacji pracy uczniów w małych grupach lub 

parach, nie organizuje się także działań związanych z wymianą rzeczy należących do 
innego ucznia, uczniowie nie mogą pożyczać swoich rzeczy innym. 



11. Uczniowie mają stałe miejsca siedzenia w ławkach, nie mogą tych miejsc zmieniać. 
12. Zajęcia pozalekcyjne realizowane są w stałych grupach zgodnie z wytycznymi 

obowiązującymi podczas zajęć lekcyjnych. W miarę możliwości nie łączy się w 
grupy uczniów z różnych stref. 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Przed wejściem do budynku umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk 
oraz zamieszcza się informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, 
wchodzące do podmiotu. 

2. Wyznaczony pracownik obsługi monitoruje czy rodzice/opiekunowie dezynfekowali 
dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos. 

3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, 
szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego 
powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

4. Dyrektor szkoły prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymywania przez wyznaczonych pracowników obsługi w czystości 
ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek 
i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, 
klawiatury, włączników. 

5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie 
czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby 
dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne 
środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także, w 
miarę potrzeb, fartuchy z długim rękawem. 

7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesza się plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

8. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet. 

 

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u ucznia zakażenia koronawirusem 

1. Uczeń, który podczas pobytu w szkole źle się poczuje jest zobowiązany natychmiast 
przekazać informację o swoich dolegliwościach nauczycielowi, pod opieką którego 
jest w tym czasie. 

2. Nauczyciel opiekujący się oddziałem natychmiast powiadamia dyrektora 
(wicedyrektorów) szkoły o złym samopoczuciu ucznia i występujących objawach. 

3. Dyrektor (wicedyrektorzy) kieruje do oddziału, w którym przebywa uczeń, 
pielęgniarkę szkolną (lub inną osobę), która przejmuje opiekę nad uczniem 
podejrzanym o zakażenie. 



4. Pielęgniarka szkolna (lub inna osoba) wyznaczona przez dyrektora (wicedyrektorów) 
bezzwłocznie zaprowadza ucznia do wyznaczonego pomieszczenia zapewniającego 
izolację. 

5. Nauczyciel oddziału pozostaje z resztą uczniów w sali zapewniając im opiekę i 
bezpieczeństwo. 

6. Pielęgniarka szkolna (lub inna osoba) opiekująca się uczniem w izolacji nakłada mu 
maskę i zabezpiecza siebie, zakładając fartuch ochronny, rękawiczki i maskę i 
pozostaje z nim w izolacji do odwołania. 

7. Dyrektor (wicedyrektorzy) szkoły: 

a) w przypadku niejednoznacznych, grypopodobnych objawów kontaktuje się z 
placówką POZ, by uzyskać poradę w sprawie dalszego postępowania, 

b) w przypadku jednoznacznych objawów kontaktuje się ze stacją sanitarno-
epidemiologiczną powiadamiając o zaobserwowanych objawach u ucznia 
będącego pod opieką szkoły. Pracownik stacji na podstawie wywiadu 
rekomenduje sposób postępowania. 

c) w przypadku nasilających się objawów dyrektor dzwoni pod numer alarmowy 
112. 

8. Dyrektor (wicedyrektorzy) niezwłocznie powiadamia rodziców o złym stanie zdrowia 
ucznia, korzystając z uzgodnionej z nimi ścieżki szybkiej komunikacji - przesyła 
wiadomość na podany adres a-mail lub zadzwoni pod wskazany numer telefonu oraz 
informuje o podjętych działaniach. 

9. Rodzice, dla których drogą szybkiej komunikacji jest wiadomość a-mail zobowiązani 
są do systematycznego przeglądania poczty. 

10. Rodzice zobowiązani są niezwłocznie stawić się w szkole. 
11. Po przyjeździe rodziców do szkoły opiekę nad dzieckiem przejmują rodzice 

i postępując zgodnie z zaleceniami stacji sanitarno-epidemiologicznej: 

a) zawożą dziecko do szpitala, jeśli występująca gorączka powyżej 38 C, kaszel czy 
duszność wymagają konsultacji w szpitalu zakaźnym, 

b) w przypadku niejednoznacznych objawów zabierają dziecko do domu, kontrolują 
stan jego zdrowia, mierzą mu regularnie temperaturę. Kiedy pojawiają się objawy 
właściwe dla zakażenia koronawirusem kontaktują się z sanepidem, informując, 
jakie objawy zaobserwowali i od kiedy one występują (może być konieczna 
izolacja w szpitalu i przeprowadzenie diagnostyki w kierunku koronawirusa). 

12. W przypadku, gdy dziecko zostało skierowane do szpitala celem dalszej diagnostyki i 
wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny 
zawiadamia o tym dyrektora szkoły, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze 
kroki profilaktyczne. 

13. Dyrektor (wicedyrektorzy) szkoły mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u 
dziecka zgłasza ten fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

14. Dyrektor (wicedyrektorzy) szkoły informuje organ prowadzący, w ustalony sposób, o 
sytuacji w szkole oraz wspólnie może podjąć decyzję o konieczności usunięcia i 
unieszkodliwienia zanieczyszczenia biologicznego. Dekontaminacja (dezynfekcja 
wysokiego poziomu) pomieszczeń i przedmiotów przeprowadzana jest w 
porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym i wymaga 
zamknięcia szkoły na jeden dzień. 



Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika szkoły zakażenia 
koronawirusem 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub 
choroby zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji 
domowej.  

2. Czas pracy pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami 
zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka 
zorganizowany jest w sposób minimalizujący ryzyko zakażenia-ograniczenie 
kontaktów z innymi osobami, brak dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych. 

3. W przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej pracownicy 
powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki 
zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności 
dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania 
się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112 

4. Osoba dorosła, która podczas pobytu w szkole zaobserwuje co najmniej jeden z 
objawów mogących świadczyć o zakażeniu koronawirusem powinna: 

 osłonić usta i nos maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną 
dla otoczenia, 

 jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z najbliższą stacją sanitarno-
epidemiologiczną 

 do czasu otrzymania pomocy odizolować się od uczniów i innych osób 
pracujących w szkole w wyznaczonym pomieszczeniu lub wydzielonym obszarze, 

 powiadomić dyrektora o swoim podejrzeniu i podjętych działaniach. 

5. Pracownik szkoły po powiadomieniu dyrektora o swoim podejrzeniu może 
bezzwłocznie zgłosić się do szpitala z oddziałem zakaźnym, unikając transportu 
publicznego. Jeśli nie posiada własnego transportu, stacja sanitarno-epidemiologiczna 
ma możliwość wysłania karetki. Dalszy tryb postępowania medycznego określa 
szpital. 

6. Dyrektor szkoły mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u pracownika 
zgłasza ten fakt jak najszybciej do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz 
organu prowadzącego szkołę. 

7. W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie zostaje skierowana do szpitala celem 
dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność koronawirusa, państwowy 
powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora szkoły, a następnie w 
porozumieniu z nim podejmują dalsze kroki profilaktyczne. 

8. W przypadku, gdy osobą podejrzaną o zakażenie jest nauczyciel, opiekę nad 
oddziałem przejmuje inna osoba wskazana przez dyrektora np. pedagog lub 
psycholog. 

9. W przypadku nieobecności nauczyciela z powodu choroby lub kwarantanny dyrektor 
wyznacza innego nauczyciela, który przejmuje opiekę nad oddziałem. 

10. Pomieszczenie, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem 
zostaje wyłączone z funkcjonowania. 

11. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany gruntownemu 
sprzątaniu wraz ze zdezynfekowaniem powierzchni dotykowych, których mógł 
dotykać. 



12. Osobę odpowiedzialną za dezynfekcję pomieszczenia, w którym przebywała osoba 
podejrzana o zakażenie koronawirusem oraz sposób udokumentowanie tej czynności 
wskazuje dyrektor szkoły. 

13. Wskazany przez dyrektora pracownik ustala listę osób przebywających w tym samym 
czasie i w tych samych miejscach co osoba podejrzana o zakażenie. 

14. Osoby, które przebywały w tym samym czasie i w tych samych miejscach co osoba 
podejrzana o zakażenie zobowiązane są stosować się do wytycznych GIS dostępnych 
na stronie gov.pl/web/koronawirus/ lub gis.gov.pl odnoszących się do osób, które 
miały kontakt z zakażonym. 

15. Decyzja w sprawie osób (uczniów i pracowników), które miały bliski kontakt z 
podejrzanym o zakażenie pracownikiem zostaje podjęta w kontakcie ze służbami 
sanitarnymi. 

Procedura postępowania w razie potwierdzenia zakażenia koronawirusem ucznia lub 
pracownika szkoły 

1. Inspektor sanitarny informuje dyrektora szkoły o przypadkach zakażenia 
koronawirusem potwierdzonych dodatnim testem oraz przeprowadza w szkole 
wywiad epidemiologiczny służący zgromadzeniu informacji o osobach, które mogły 
mieć styczność z zakażonym dzieckiem lub pracownikiem szkoły. 

2. Dyrektor szkoły, we współpracy ze służbami sanitarnymi ustala, w jaki sposób należy 
identyfikować osoby, które miały bliski kontakt z zakażoną osobą. 

3. Dyrektor szkoły informuje pracowników oraz rodziców dzieci uczęszczających do 
szkoły o potwierdzonym przypadku zakażenia koronawirusem i przedstawia kryteria 
kwalifikacji osób do dalszego postępowania. Jako bliski kontakt z zakażonym 
dzieckiem lub pracownikiem uznaje się: 

 przebywanie w tym samym czasie i w tych samych miejscach, co osoba zakażona, 
 pozostawanie w bezpośrednim kontakcie lub w odległości mniej niż 2 metry od 

osoby zakażonej przez ponad 15 minut, 
 praca w bliskiej odległości, 
 prowadzenie rozmowy twarzą w twarz z osobą zakażoną przez dłuższy czas, 
 przebywanie w tej samej sali lub innym pomieszczeniu szkoły z osoba zakażoną. 

4. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z państwowym inspektorem sanitarnym 
przygotowuje listę osób, które potwierdziły styczność z osobami zakażonymi 
koronawirusem. 

5. Sekretarz szkoły sporządza wykaz wskazanych osób, zamieszczając w nim: 

 imię i nazwisko, 
 datę urodzenia, 
 numer PESEL (seria i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego 

dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych), 
 płeć, 
 adres miejsca zamieszkania, 
 informacje o aktualnym miejscu pobytu, 
 numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub inne środki 

komunikacji elektronicznej. 



6. Inspektor sanitarny decyduje, które osoby z kontaktu z osobą zakażoną COVID-19, 
wymienione w wykazie zostaną zobowiązane do poddania się kwarantannie oraz 
wyznacza datę jej rozpoczęcia i zakończenia. 

7. Rodzice dziecka lub pracownik szkoły mają obowiązek zastosowania się do nakazu i 
przestrzegania wydanych zaleceń. Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi kara 
grzywny. 

8. Osoby będące na kwarantannie, w przypadku pojawienia się objawów 
charakterystycznych dla zakażenia koronawirusem powinni bezzwłocznie 
telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się 
bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego szpitala. 

9. Dyrektor szkoły opracowuje plan postępowania pozwalający utrzymać działalność 
szkoły w sytuacji, gdy znaczna liczba pracowników odbywać będzie kwarantannę i w 
związku z tym nie podejmie pracy. 

10. Po zakończeniu kwarantanny i braku objawów COVID-19, automatycznie: 

 pracownik może wrócić do pracy, 
 uczeń może uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez szkołę. 

11. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły, którzy nie przebywali w bliskim otoczeniu ani 
nie miały bliskiego kontaktu z osobą zakażoną mogą bez zmian wykonywać swoją 
pracę a pozostali uczniowie przychodzić do szkoły i uczestniczyć w zajęciach. 

12. Wszystkie osoby (pracownicy szkoły i uczniowie), które nie miały bliskiego kontaktu 
z osobą zakażoną, ale źle się poczują nie mogą przychodzić do szkoły. Powinny 
pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza lub telefonicznie powiadomić stację 
sanitarno-epidemiologiczną. 

13. W celu zapobieżenia szerzeniu się zakażeń inspektor sanitarny może, w drodze 
decyzji: 

 wprowadzić zakaz wstępu do skażonych pomieszczeń, 
 nakazać przeprowadzenie dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów, a jeżeli nie 

jest to możliwe – ich zniszczenie. 

14. Dyrektor szkoły w porozumieniu z inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o 
zamknięciu szkoły na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji 
pomieszczeń i przedmiotów. 

15. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący, w ustalony sposób, o sytuacji w szkole. 
16. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas 

oznaczony, jeśli występujące zdarzenia mogą zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu 
uczniów. 

Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej 

1. Biblioteka szkolna jest czynna w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły. 
Informacja o godzinach pracy biblioteki podana jest na stronie internetowej szkoły 
oraz wywieszona na tablicach ogłoszeniowych w szkole. 

2. Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie. 
3. Uczniowie podchodzą do wyznaczonego stolika zachowując odstęp 1,5 m od 

bibliotekarza. 
4. Przyjęte książki bibliotekarz odkłada na okres 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na 

wydzielone półki w innym pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane egzemplarze 



należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia 
kwarantanny, po tym okresie włączyć do użytkowania. Należy pamiętać o założeniu 
rękawiczek. 

5. Po przyjęciu książek od użytkownika bibliotekarz każdorazowo dezynfekuje blat, na 
którym leżały książki. 

6. Pracownik biblioteki jest zaopatrzony w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, 
maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice. 

7. Pomieszczenie biblioteki jest regularnie wietrzone przez bibliotekarza i 
dezynfekowane przez wyznaczonego pracownika obsługi ze szczególnym 
uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników 
światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów. 

Zasady organizacji zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość: 

1. Na początku roku szkolnego, nie później niż do 10 września, przeprowadzane jest 
badanie dotyczące dostępu uczniów i nauczycieli do infrastruktury informatycznej, 
oprogramowania i Internetu. Badanie przeprowadzają wychowawcy. 

2. Technologie informacyjno – komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do 
realizacji zajęć w trybie pracy zdalnej to w szczególności: pakiet Microsoft Office, 
dziennik elektroniczny, poczta elektroniczna, Zintegrowana Platforma Edukacyjna. 

3. Zasady bezpiecznego uczestnictwa uczniów w zajęciach w odniesieniu do ustalonych 
technologii informacyjno-komunikacyjnych są następujące: 

 uczniowie otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanych 
platform, 

 nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom, 
 należy logować się przy użyciu prawdziwego imienia i nazwiska, nie podszywamy 

się pod inne osoby, 
 nie należy utrwalać wizerunku osób uczestniczących w zajęciach, 
 należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł 

zaproponowanych przez nauczyciela, 

4. Zasady bezpiecznego uczestnictwa nauczycieli w zajęciach w odniesieniu do 
ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych są następujące: 

 nauczyciele otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanych 
platform, 

 nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom, 
 należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł, 
 należy unikać korzystania z narzędzi, które nie pozwalają na jednoznaczną 

identyfikację ucznia oraz umożliwiają dostęp do lekcji osobom postronnym 
(popularne serwisy społecznościowe i komunikatory online), 

 nie należy publikować linków do lekcji na stronie internetowej szkoły lub na 
portalu społecznościowym, 

 należy zwrócić uwagę, aby podczas lekcji online kamera pokazywała tylko to, co 
faktycznie nauczyciel chce pokazać. Dotyczy to także dzielenia ekranu z uczniami. 
Należy albo udostępniać tylko konkretną aplikację albo najlepiej prowadzić lekcje 
korzystając z osobnego konta na komputerze, gdzie nie masz prywatnych plików 



 pozostałe zasady obowiązujące nauczycieli i innych pracowników zawarte są w 
prawie wewnątrzszkolnym, 

5. Uczniowie mogą korzystać m. in. z podręczników, zeszytów ćwiczeń, książek, e-
podręczników, audycji, filmów i programów edukacyjnych oraz innych materiałów 
poleconych i sprawdzonych przez nauczyciela. 

6. Nauczyciele na bieżąco mogą zgłaszać potrzebę modyfikacji programów wychowania 
przedszkolnego i programów nauczania, nie naruszając podstawy programowej. 

7. Nauczyciele i rodzice mogą na bieżąco zgłaszać potrzebę modyfikacji programu 
wychowawczo-profilaktycznego. 

8. Nauczyciele zobowiązani są do planowania tygodniowego zakresu treści nauczania ze 
szczególnym uwzględnieniem: 

 równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 
 zróżnicowania zajęć w każdym dniu, 
 możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia, 
 łączenia przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich 

użycia, 
 ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć, 
 konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki 

realizowanych zajęć 

9. Nauczyciel potwierdza uczestnictwo uczniów w zajęciach odnotowując 
obecność/nieobecność w dzienniku elektronicznym. Sposób i termin 
usprawiedliwiania nieobecności uczniów określa Statut szkoły. 

10. W przypadku zawieszenia zajęć stacjonarnych nauczyciele będą zobowiązani do 
prowadzenia konsultacji w wymiarze co najmniej 30 minut tygodniowo. W sytuacji 
zawieszenia zajęć w poszczególnych oddziałach decyzje o terminach konsultacji będą 
podejmowane na bieżąco. Informacja o formie i terminach konsultacji będzie 
przekazywana rodzicom za pomocą dziennika elektronicznego. 

11. W trakcie pracy zdalnej monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji 
wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowanie uczniów lub rodziców o 
postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się z 
zachowaniem następujących zasad: 

 przestrzeganie postanowień Statutu w zakresie oceniania, 
 formy monitorowania postępów uczniów i weryfikacji ich wiedzy i umiejętności 

dostosowuje się do specyfiki przedmiotu oraz możliwości organizacyjno-
technicznych uczniów i nauczycieli, 

 o zmianach w sposobie oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów nauczyciele 
informują uczniów i ich rodziców za pomocą dziennika elektronicznego. 

12. W trakcie pracy zdalnej: 

 zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane w porozumieniu z 
rodzicami uczniów, o ile organ prowadzący szkołę nie podejmie innej decyzji, 

 zajęć rewalidacyjne są realizowane w porozumieniu z rodzicami, 



 informacje o sposobie realizacji indywidualnego nauczania, indywidualnego 
rocznego przygotowania przedszkolnego będą przekazywane na bieżąco, 

 za koordynowanie współpracy między nauczycielami, uczniami i rodzicami 
odpowiadają wychowawcy klas, 

 pedagog szkolny koordynuje zadania dotyczące pomocy psychologiczno-
pedagogicznej oraz pracy wychowawczo-profilaktycznej, 

 dyrektor koordynuje realizację bieżących zadań szkoły. 

 


