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Załącznik do zrządzenia nr 24/2021  

Dyrektora Szkoły   

z dnia 27 sierpnia 2021 r. 

 

 

REGULAMIN  FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE 

PANDEMII COVID-19 

W SZKOLE  PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI 
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I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Regulamin organizacji  zajęć w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem 

SARS-CoV-2, zwany dalej regulaminem, określa sposób i tryb realizacji zadań szkoły 

w  czasie pracy w reżimie sanitarnym oraz w czasie czasowego zawieszenia zajęć ze 

względu na aktualną sytuację epidemiologiczną. 

2. Celem regulaminu jest w szczególności:  

1) zminimalizowanie zagrożeń zakażenia chorobą COVID-19; 

2) zapewnienie bezpiecznego pobytu w placówce uczniom i pracownikom; 

3) ustalenie zasad funkcjonowania szkoły w związku z nałożeniem na szkołę obowiązku 

utrzymania reżimu sanitarnego. 

3. W okresie funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym realizacja zadań szkoły, w tym 

realizacja podstawy programowej odbywa się w trybie stacjonarnym, zgodnie 

z  zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną tygodniowym planem zajęć oraz arkuszem 

organizacyjnym.  

4. Zajęcia stacjonarne w szkole odbywają się zgodnie z zaleceniami  ustalonymi przez 

Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora sanitarnego. 

 

§ 2 

Przedmiot regulaminu 

Przedmiotem regulaminu jest określenie: 

1. Obowiązków wynikających z zagrożeniem COVID -  19 dla uczniów, nauczycieli 

i  rodziców.  

2. Zasad pracy dla pracowników. 

3. Zasad organizacji pracy szkoły. 

4. Zasad obecności osób trzecich na terenie szkoły. 

5. Procedur postępowania na wypadek stwierdzenia na terenie szkoły zakażenia wirusem 

COVID-19.  
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II. Zasady pracy szkoły w reżimie sanitarnym. 

 

§ 3 

Obowiązki dyrektora szkoły. 

 

1. Dyrektor ustala regulaminy/procedury wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące 

w szkole do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii choroby 

COVID-19. 

2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do 

dezynfekcji i ochrony osobistej. 

3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego 

reżimu sanitarnego w warunkach pandemii choroby COVID-19. 

4. Przekazuje rodzicom/opiekunom prawnym informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, 

informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z posłaniem dziecka do szkoły. 

Na bieżąco informuje rodziców o organizacji pracy szkoły w związku z zagrożeniem 

COVID – 19.  

5. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania 

dziecka lub pracownika: zwane izolatorium – sala 42.  

6. Wyposaża izolatorium, w co najmniej 1 zestaw ochronny, w skład którego wchodzi: 

kombinezon ochronny lub długi fartuch, 2 półmaski z filtrem FFP2 lub FFP3, co najmniej 

2  pary rękawiczek oraz płyn dezynfekujący. 

7. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników - maseczki, środki higieniczne do 

dezynfekcji rąk i powierzchni. 

8. Dba,  aby  przy  wejściach  do  szkoły umieszczone były dozowniki z  płynem                                  

do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych dostępne było mydło 

antybakteryjne/płyn do dezynfekcji   oraz  instrukcje  z  zasadami  prawidłowego  mycia 

i  dezynfekcji  rąk  dla  dorosłych i dzieci  (załącznik nr 1 i 2).  

9. Dopilnowuje, aby w widocznym miejscu w szkole wisiały instrukcje, jak zdejmować 

rękawiczki jednorazowe oraz instrukcje zakładania i zdejmowania maseczki – stanowiące 

załączniki nr 3 i 4. Zapewnia kosz na zużyte rękawiczki i maseczki. 

10. Dba, aby na terenie szkoły były umieszczone plakaty związane z bezpiecznym powrotem do 

szkoły w czasie pandemii z  zaleceniami dla uczniów i rodziców (załącznik nr 5 i 6).  
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11. Zapewnia bezdotykowe termometry do mierzenia temperatury.  

12. Pilnuje, aby w widocznych miejscach w szkole wisiały instrukcje dotyczące właściwego 

używania środków ochronnych oraz dostępne były  kosze na zużyte środki. 

13. Może wprowadzić dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci 

z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi. 

14. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go 

od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania 

w  domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady 

medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego 

pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

15. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy 

mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor kontaktuje się telefonicznie ze stacją 

sanitarno-epidemiologiczną.  

16. Informuje pracowników o aktualnych wytycznych GIS, MEN i MZ. 

 

§ 4 

Pracownicy szkoły. Obowiązki pracowników. 

 

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. 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. 

3. O fakcie wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej pracownicy informują 

dyrektora szkoły lub wicedyrektora szkoły.  

4. Pracownik, który został objęty kwarantanną, powinien niezwłocznie poinformować 

pracodawcę o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności w pracy. 

5. Pracownik, który został objęty kwarantanną, może wykonywać pracę wyłącznie zdalną, 

w  sposób ustalony z pracodawcą - dyrektorem szkoły.  



Szkoła Podstawowa nr 3  z Oddziałami  

Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach 

Adres: ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki  

Tel/Fax: 22-751-56-10 

 

5 

 

6. Bezwzględnie przy wejściu/wyjściu do szkoły  wszyscy pracownicy odkażają ręce płynem 

do dezynfekcji rąk.  

7. Obowiązuje częste mycie rąk i dezynfekcja, ochrona  podczas  kichania  i  kaszlu  oraz  

unikanie  dotykania  oczu,  nosa  i  ust. 

8.  Obowiązuje  zachowanie, w miarę możliwości, dystansu między osobami przebywającymi 

w szkole – 1,5 m.  

9. W przestrzeni wspólnej szkoły, na korytarzach, holach, szatni, podczas wyjścia do toalety, 

w czasie przejścia na zajęcia wychowania fizycznego nauczyciele i inni pracownicy szkoły   

zakładają maseczki ochronne. 

10. Pracownicy przemieszczają się po placówce tylko w celach koniecznych/związanych                          

z opieką nad uczniami lub innymi wykonywanymi zadaniami.  

11. Wszyscy pracownicy pracują według ustalonego przez dyrektora planu i przestrzegają 

wydawanych komunikatów organizacyjnych.  

12. Nauczyciel prowadzący  zajęcia  jest  zobowiązany  do:  przypominania  dzieciom                          

o konieczności częstego mycia lub dezynfekowania rąk, informowania ich o wskazaniu 

unikania dotykania oczu, ust i nosa, dbania o zachowanie odpowiedniego dystansu 

społecznego. 

13. Nauczyciele zobowiązani są do wietrzenia sali (po każdej lekcji), ze szczególnym 

uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte. 

14. W czasie dyżurów nauczyciele koniecznie muszą posiadać maseczki ochronne.  

15. W czasie dyżurów międzylekcyjnych nauczyciele są zobowiązani do reagowania 

w  przypadku łamania procedur bezpieczeństwa przez uczniów np. brak maseczki, 

gromadzenie się w toaletach. 

16. W czasie pełnienia dyżurów nauczyciele zobowiązani są do przypominania uczniom 

o  zasadach bezpieczeństwa, częstym myciu rąk, ochronie podczas kichania i kaszlu oraz 

unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.  

17. Podczas przebywania w pokoju nauczycielskim obowiązuje zachowanie dystansu 

społecznego, gdy jest to niemożliwe, należy stosować maseczki ochronne. 

18. W czasie rad pedagogicznych, w przypadku braku możliwości zachowania dystansu 

społecznego nauczycieli obowiązują maseczki ochronne.   

19. Pracownicy zobowiązani są śledzić informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, dostępne na stronach https://www.gov.pl/web/koronawirus/ lub gis.gov.pl,  

a  także obowiązujących przepisów prawa. 
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§ 5 

Uczniowie. Obowiązki uczniów. 

 

1. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania ustalonych zasad i wspólnego dbania 

o   bezpieczeństwo.  Szczególnie  ważne  jest  respektowanie  ustaleń  dotyczących 

organizacji wchodzenia do szkoły, spędzania przerw, przebywania w przestrzeniach 

wspólnych.  

2. Bezwzględnie wszystkich uczniów obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po 

przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu 

oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  

3. Mycie rąk obowiązuje szczególnie po przyjściu do szkoły oraz szczególnie przed 

jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

4. Uczniowie mają obowiązek dezynfekowania rąk przed wejściem i wyjściem ze szkoły, 

szatni, na polecenie nauczyciela lub innego pracownika szkoły.  

5. Uczniowie powinni pamiętać o niepodawaniu ręki na przywitanie oraz spożywaniu tylko 

własnego jedzenia i picia.  

6. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone 

w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze (plecaku, torbie)  lub we własnej szafce. Uczniowie 

nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można 

zostawiać w szkole w szafce uczniowskiej w szatni.  

8. Uczniowie  nie   przynoszą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, zabawek. Ograniczenie 

to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności 

z niepełnosprawnościami. 

9. W przestrzeni wspólnej -  korytarze, hol, toalety, szatnia, podczas przejścia na zajęcia 

wychowania fizycznego  wszyscy uczniowie mają obowiązek noszenia maseczek 

ochronnych. Maseczki należy prawidłowo przechowywać np.: w woreczku, pudełeczku 

podczas zajęć lekcyjnych. 

10. Uczeń ma obowiązek poinformowania  wychowawcy, nauczycieli lub innych pracowników 

szkoły o zauważonych u siebie objawach chorobowych – np. katar, kaszel, podwyższona 

temperatura ciała, trudności w oddychaniu, bóle głowy i gardła. 
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11. Uczeń ma obowiązek założenia maseczki w przestrzeni wspólnej szkoły, na korytarzach, 

holach, szatni, podczas wyjścia do toalety, w czasie przejścia na zajęcia wychowania 

fizycznego.  

12. Uczeń ma obowiązek założenia maseczki na polecenie nauczyciela lub pracownika szkoły.  

13. W przypadku  organizowania  nauki  zdalnej lub nauczania hybrydowego  udział  

w  każdych zajęciach jest obowiązkowy.  

14. Uczeń ma całkowity zakaz nagrywania i upubliczniania w jakikolwiek sposób  lekcji  

online,  czatów  i  wiadomości  publikowanych  przez  nauczycieli  lub uczniów we 

wszystkich kanałach nauki zdalnej określonych przez szkołę. 

15. Nieprzestrzeganie przez uczniów niniejszego regulaminu skutkuje zapisem uwagi 

w  dzienniku, ma wpływ na ocenę z zachowania.  

§ 6 

Rodzice. Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych. 

 

1. Rodzice są zobowiązani do zapoznania się z procedurami obowiązującymi w szkole                           

w okresie pandemii i ich przestrzegania.  

2. Rodzice są zobowiązani na bieżąco informować dyrektora lub wychowawcę o wszelkich 

niepokojących zmianach  dotyczących  stanu  zdrowia  dziecka  czy  schorzeniach,  które  

mogą  mieć wpływ  na  funkcjonowanie  ucznia  w  szkole.  Szczególnie  w  przypadku  

uczniów przewlekle chorych, posiadających opinię lekarza sprawującego opiekę zdrowotną 

nad dzieckiem, rodzic zobowiązany jest do kontaktu z wychowawcą lub dyrekcją.   

3. Uczniowie  do  szkoły  mogą  być  przyprowadzani/odbierani  wyłącznie  przez  osoby 

zdrowe. Ucznia przyprowadza do szkoły jeden rodzic/opiekun. 

4. Na  teren szkoły mogą wejść tylko zdrowi rodzice/opiekunowie.   

5. Rodzice/opiekunowie nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba na 

kwarantannie lub w izolacji. 

6. Rodzice/opiekunowie przyprowadzają lub wysyłają  do szkoły tylko zdrowe dziecko – bez 

objawów chorobowych. 

7. W sytuacji, gdy rodzic/opiekun  przyprowadzi do szkoły dziecko, które ma jakiekolwiek 

symptomy przeziębienia (w szczególności: katar, kaszel, podwyższona temperatura ciała, 

trudności w oddychaniu, bóle głowy i gardła), dziecko to nie zostanie przyjęte do placówki. 

8. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do niezwłocznego odbioru dziecka, u którego 

personel szkolny stwierdzi jeden z objawów zarażenia wirusem COVID-19 tj. gorączka, 
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kaszel, trudności w oddychaniu, bóle głowy i gardła, biegunka. Do czasu odbioru przez 

rodziców dziecko będzie przebywało w izolatce, z wyznaczonym przez dyrektora 

opiekunem. 

9. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani regularnie przypominać dziecku o podstawowych 

zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, dezynfekowaniu rąk,  niepodawaniu ręki 

na przywitanie, unikaniu  dotykania oczu, nosa i ust, zachowaniu dystansu społecznego. 

Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

10. Rodzice są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów ze 

szkoły. 

11. Rodzice są zobowiązani do śledzenia komunikatów dotyczących bezpieczeństwa 

i  organizacji pracy szkoły zamieszczanych na stronie internetowej placówki oraz 

w  dzienniku elektronicznym.  

12. Rodzice/opiekunowie zapewniają dziecku indywidualną osłonę ust i nosa w postaci 

maseczki ochronnej w czasie przerw szkolnych, podczas przebywania ucznia w przestrzeni 

wspólnej.  

13. Rodzice/opiekunowie mogą wejść na teren szkoły tylko w przypadku posiadania maseczki, 

po zdezynfekowaniu rąk lub założeniu rękawiczek jednorazowych, zachowując dystans       

1,5 m od innych rodziców, uczniów i pracowników szkoły.  

 

 

§ 7 

Organizacja stacjonarnej pracy szkoły  od 1 września 2021 r. 

 

1. Sprawy administracyjne należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na 

adres: sp3@poczta.lomianki.pl lub kontaktować się z sekretariatem telefonicznie  pod 

numer tel. 22 751 56 10.  

2. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z dziennika Librus, 

poczty elektronicznej: e-mail na adres sp3@poczta.lomianki.pl lub telefonicznie pod 

numerem 22 751 56 10,  a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia 

terminu spotkania.  

3. Na terenie szkoły bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po 

przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 
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4. W dniu 1 września 2021 roku, podczas spotkań z wychowawcą, uczniowie zostaną 

szczegółowo zapoznani z procedurami obowiązującymi w  szkole w związku z  powrotem 

do szkoły w  okresie pandemii. 

5. Uczniowie na teren szkoły wchodzą dwoma wejściami. Uczniowie klas 1-2 wchodzą 

wejściem od ul. Staszica, pozostali uczniowie wejściem od strony boiska.  

6. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej, nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia 

dziecka do placówki i poinformować rodzica/opiekuna prawnego  

o konieczności udania się na konsultacje lekarskie.  

7. Na terenie budynku szkoły wprowadza się ograniczenie przebywania dla osób z zewnątrz 

do niezbędnego minimum. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły nie będące uczniami 

i nauczycielami obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i  nosa w postaci 

maseczki, dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu 1,5 m od innych osób, uczniów 

i  pracowników szkoły. 

8. W przestrzeni wspólnej szkoły, na korytarzach, holach, szatni, podczas wyjścia do toalety, 

w czasie przejścia na zajęcia wychowania fizycznego uczniowie i nauczyciele zakładają 

maseczki ochronne. 

9. Sale lekcyjne są  wietrzone co najmniej raz na godzinę. 

10. Przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć będą dezynfekowane każdego 

dnia, a  w miarę możliwości po każdych zajęciach. 

11. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 

nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.  

12. Przed każdą lekcją informatyki uczniowie dezynfekują  ręce. Zaleca się, aby dzieci podczas 

zajęć informatyki  korzystały z własnych rękawiczek ochronnych.  

13. Podczas zajęć muzycznych uczniowie mogą korzystać tylko z własnych instrumentów.  

14. Ze względów bezpieczeństwa wyłączone z użytku  będą źródełka wody pitnej. 

15. W szkole nie organizuje się  poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw. 

16. Uczniowie chodzą na obiady grupami według ustalonego harmonogramu.  

17. Przedmioty, które przynoszą ze sobą do szkoły uczniowie ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami, nie powinny być udostępniane innym dzieciom. 

Opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) 

zabawki, rzeczy.  
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18. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, w miarę możliwości 

należy:  

1) zachować odległość między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej   

1,5 m.;  

2) pozostawić wolną ławkę w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela; 

3) przed rozpoczęciem zajęć należy zdezynfekować powierzchnię dotykową biurka 

nauczyciela. 

19. W miarę możliwości należy ograniczyć przemieszczanie się nauczyciela pomiędzy ławkami 

uczniów.  

20. Do  odwołania  wprowadza  się  zakaz  organizowania  uroczystości, akademii i apeli, które 

skupiają duże grupy uczniów.   

21. W ramach zajęć można organizować wyjścia w miejsca otwarte, np. park, las, tereny 

zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni 

publicznej.  

22. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, 

która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. 

23. Wyjścia  grupowe,  wycieczki szkolne są organizowane z zachowaniem szczególnych 

środków ostrożności i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.    

24. Podczas pobytu w sklepiku szkolnym uczniowie używają maseczek i zachowują dystans 

społeczny.  

25. Zajęcia  rozwijające zainteresowania odbywają się zgodnie z harmonogramem. Uczniowie 

w czasie zajęć nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa.   

26. Zajęcia specjalistyczne odbywają się według harmonogramu z zachowaniem dystansu 

społecznego. Uczniowie w czasie zajęć nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa.  

27. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci: 

1) w klasach pierwszych  rodzic/opiekun,  przyprowadzając dziecko,  może wejść z nim  do 

szatni (z maseczką, dezynfekuje ręce lub w rękawiczkach) w okresie do 6 września; 

2) po dniu 6 września  rodzic/opiekun  ucznia klasy pierwszej, przyprowadzając dziecko 

do placówki, nie wchodzi na teren szkoły; 

3) w pozostałych klasach rodzice/opiekunowie przyprowadzając dzieci, nie wchodzą na 

teren szkoły;  
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4) przy odbieraniu dziecka z klas 1-3  na teren szkoły wchodzi tylko jeden rodzic/opiekun, 

w  maseczce ochronnej, po zdezynfekowaniu rąk lub w rękawiczkach i   odbiera dziecko 

z danej sali.  

28. Wejście uczniów do szkoły, zasady korzystania z szatni:  

1) uczniowie wchodzą do szkoły, dezynfekują ręce, zakładają maseczki ochronne,  

następnie przebierają się w szatni; 

2) niewskazane jest dotykanie innych szafek i przedmiotów znajdujących się w szatni; 

3) uczniowie wchodzą na część dydaktyczną szkoły i w pierwszej kolejności myją ręce 

wodą z mydłem; 

4) przed wyjściem z szatni do domu/na zewnątrz szkoły uczniowie dezynfekują ręce. 

29. Organizacja przerw klas 1-3:  

1) klasy 1-3 przerwy między lekcjami spędzają w sali lekcyjnej oraz na korytarzu 

w  maseczkach zgodnie z harmonogramem; 

2) w czasie przerw klasy są wietrzone; 

3) w przestrzeni wspólnej szkoły, na korytarzach, holach, podczas wyjścia do toalety 

uczniowie zakładają maseczki ochronne.  

30. Organizacja przerw klas 4-8.  

1) klasy 4-8 przerwy między lekcjami spędzają na korytarzach lub w razie dobrej pogody 

na boisku szkolnym; 

2) w czasie przerw sale lekcyjne  są wietrzone; 

3) w czasie przerw uczniowie zakładają maseczki ochronne 

4) w przypadku, gdy uczeń spędza przerwę na boisku i zachowuje dystans społeczny 1,5 

m., nie musi zakładać maseczki.  

 

§ 8 

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej. 

 

1. Biblioteka jest czynna w godzinach pracy. 

2. Nie ma wolnego dostępu do półek, uczniowie nie mogą dotykać książek znajdujących się na 

regałach, zamknięta jest czytelnia. 

3. Obowiązuje 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych 

w  bibliotece. 

4.  W bibliotece może przebywać maksymalnie trzech uczniów.  
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5. Konieczne jest stosowanie środków ochrony osobistej (maseczka)   i  zachowywanie 

dystansu społecznego. 

6. Wszelkie pytania, potrzeby i wątpliwości uczniowie mogą kierować do bibliotekarza za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego, gdzie na bieżąco będą publikowane informacje 

dotyczące działań biblioteki.  

 

§ 9 

Funkcjonowanie gabinetu pielęgniarki szkolnej. 

 

1. W gabinecie wszelkie procedury medyczne będą świadczone w reżimie sanitarnym, zgodnie 

z aktualnymi wytycznymi Ministra Zdrowia i NFZ. 

2. Do gabinetu uczniowie wchodzą w maseczkach ochronnych.  

 

§ 10 

Zebrania z rodzicami. 

 

1. Zebranie wrześniowe oraz zebrania informujące rodziców o ocenach przewidywanych 

odbywają się w formie stacjonarnej w szkole. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek przy 

wejściu do szkoły zdezynfekowania rąk lub założenia rękawiczek i  założenia maseczki 

(także w sali lekcyjnej w czasie spotkania).   

2. Pozostałe zebrania mogą odbywać się w szkole lub online. Zebranie organizuje 

wychowawca klasy. 

3. Istnieje możliwość indywidualnego spotkania rodziców z wychowawcą lub nauczycielem  

przedmiotu  w  szkole, w terminie ustalonym drogą elektroniczną przez dziennik Librus.  

4. Z nauczycielami i szkolnymi specjalistami rodzice zawsze mogą się  kontaktować 

korzystając z e-dziennika. 
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§ 11 

Zasady zachowania się w czasie alarmu. 

 

1. W razie ogłoszenia alarmu i ewakuacji uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły  przed 

opuszczeniem sal lekcyjnych   zakładają maseczki.  

2. Na miejscu  zbiórki nauczyciele i opiekunowie ustawiają klasy starając się zachować zasady 

dystansu społecznego – 1,5 m. między uczniami.  

3. Na miejscu zbiórki uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły mogą zdjąć maseczki.  

4. Na miejscu zbiórki nauczyciele i opiekunowie powinni zwrócić szczególną uwagę na spokój 

i porządek. Uczniowie nie mogą biegać, przemieszczać się.  

5. Po odwołaniu alarmu nauczyciele z klasami wracają do szkoły, zakładając maseczki. 

 

§ 12 

Zasady bezpiecznego zachowania się na stołówce szkolnej. 

 

1. Przy organizacji żywienia obowiązują dotychczasowe wymagania odnoszące się do 

zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży a dodatkowo procedury szczególnej ostrożności 

dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, a także podwyższone 

standardy obróbki produktów żywnościowych, dezynfekcji opakowań produktów i higieny 

stanowisk pracy. 

2. Miejsca spożywania posiłków wyznaczone są z zachowanie dystansu społecznego 1,5 m.  

3. Obiady wydawane są wg harmonogramu zgodnie z którym, uczniowie na stołówce 

przebywają w tych samych  zespołach jak podczas zajęć szkolnych. Posiłki uczniowie jedzą 

przy stolikach wyznaczonych dla poszczególnych klas.  

4. Przed wejściem do stołówki uczniowie myją ręce. W stołówce dostępne są płyny 

dezynfekujące ręce i instrukcje dezynfekowania rąk.  

 

§ 13 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni.  

 

1. W każdej klasie jest płyn do dezynfekcji rąk. 

2. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 
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powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów  

w salach, klawiatury, włączników, itp. 

3. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk, a przy dozowniku z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

4. Sale lekcyjne są czyszczone i dezynfekowane po zakończeniu zajęć w danym dniu. 

5. Ciągi komunikacyjne, w tym powierzchnie dotykowe poręcze, wyłączniki światła, klamki  

są czyszczone i dezynfekowane po każdej  przerwie.  

6. Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe są regularnie czyszczone z użyciem 

detergentów. W sali gimnastycznej podłoga powinna być myta przy użyciu wody 

z  detergentem po każdym dniu zajęć, a sprzęt sportowy w miarę możliwości po każdym 

jego użyciu przez daną klasę. 

7. Toalety są dezynfekowane po każdej przerwie.  

8. W przypadku ustalenia miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami 

sugerującymi zakażenie koronawirusem, przeprowadzane jest  dodatkowe sprzątanie  

i  zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

 

 

§ 14 

Przebywanie osób trzecich. 

 

1. Na teren szkoły mogą wejść tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 

2. Osoby trzecie mogą wejść do szkoły tylko od ul. Staszica i  poruszają się jedynie po części 

wspólnej  do sekretariatu.   

3. Osoby trzecie mogą wejść na teren szkoły tylko w przypadku założenia maseczki 

ochronnej, po zdezynfekowaniu rąk lub użyciu rękawiczek jednorazowych zachowując 

dystans 1,5 m od innych osób. 

4. Osoby trzecie, nie będące rodzicami  mogą wejść na teren szkoły tylko w uzasadnionych 

przypadkach za zgodą dyrektora lub wicedyrektora szkoły.  
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§ 15 

Procedury na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia pracownika szkoły.  

 

1. Dyrektor wydziela odrębne pomieszczenie, które może pełnić funkcje izolatki – tzw. 

izolatorium (sala 42). Pomieszczenie jest regularnie, co najmniej raz dziennie sprzątane         

i  dezynfekowane. Z pomieszczenia usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie uprać lub dezynfekować. 

2. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni 

przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją 

sanitarno-epidemiologiczną, lekarzem, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się 

zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni chorobą 

COVID-19. 

3. Jeżeli pracownik szkoły zauważy u siebie lub innego pracownika niepokojące objawy, które 

mogą sugerować zakażenie koronawirusem  (np. kaszel, katar, podwyższona temp, 

duszność),  natychmiast informuje o tym dyrektora szkoły. 

4. Dyrektor odsuwa pracownika od pracy i izoluje go w izolatorium.  

5. Osoba izolowana obowiązkowo musi założyć maseczkę zakrywającą nos i usta. 

6. Osoby kontaktujące się z pracownikiem w izolacji muszą używać środków ochronnych 

osobistej (maseczki, rękawiczek jednorazowych, fartucha z długim rękawem). Kontakty 

należy graniczyć do niezbędnego minimum – najlepiej jedna osoba. 

7. Jeżeli osobą chorą jest nauczyciel, to uczniowie z tej klasy pod opieką innego nauczyciela 

natychmiast myją ręce i przechodzą w miarę możliwości do innego zdezynfekowanego 

pomieszczenia lub wychodzą na zewnątrz szkoły. O zaistniałej sytuacji natychmiast 

informowani są rodzice i uruchamiana jest procedura odbioru dzieci.  W tym czasie sala jest 

wietrzona i dezynfekowana.  

8. Dyrektor powiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i dalej stosuje się do 

ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

9. W zależności od stanu pacjenta i decyzji sanepidu:  

1) dyrektor odsyła pracownika do domu własnym środkiem transportu. Pracownik  nie 

może korzystać z komunikacji publicznej - do momentu przyjazdu transportu pracownik 

jest w izolacji; 
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2) dyrektor  lub osoba przez niego wskazana dzwoni po karetkę pogotowia, opisuje sytuację 

(wyraźnie wskazuje, że objawy mogą świadczyć o zakażeniu koronawirusem) - do 

momentu przyjazdu karetki pracownik jest w izolacji. 

3) w obu przypadkach dyrektor sporządza notatkę ze wskazaniem dokładnej daty i godziny 

powiadomień oraz przebiegu działań  i zachowuje ją w dokumentacji szkoły oraz 

zawiadamia organ prowadzący. 

10. Po zakończeniu procedury pracownik szkoły, który kontaktował się  z izolowanym 

najpierw dezynfekuje rękawice, następnie poprawnie, zgodnie z instrukcją zdejmuje 

maseczkę i fartuch z długim rękawem i na koniec rękawice.  

11. Izolatka, w której przebywał chory  jest bardzo dokładnie sprzątana z użyciem właściwych 

detergentów, wietrzona i odkażana. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, 

należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie 

procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).   

12. Dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w szkole, z którymi 

przebywała osoba podejrzana o zakażenie. 

13. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek.  

 

§ 16 

Procedura postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować 

zakażenie COVID 19. 

 

1. Dyrektor wydziela odrębne pomieszczenie, które może pełnić funkcje izolatki – tzw. 

izolatorium (sala 42). Pomieszczenie jest regularnie, co najmniej raz dziennie sprzątane 

i  dezynfekowane. Z pomieszczenia usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie uprać lub dezynfekować. 

2. Jeżeli pracownik szkoły zauważy u ucznia niepokojące objawy, które mogą sugerować 

zakażenie  COVID 19 (np., kaszel katar podwyższona temp, duszność, biegunka), izoluje 

go w odrębnym pomieszczeniu – izolatorium.  

3. Dyrektor lub inna wyznaczona przez niego osoba powiadamia  rodziców o  zaistniałej 

sytuacji  i  konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.  
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4. Uczeń do czasu przybycia rodziców pozostaje pod opieką pracownika szkoły 

zabezpieczonego w środki ochrony osobistej (maseczkę, rękawiczki jednorazowe, fartuch 

z długim rękawem). Osoby kontaktujące się z dzieckiem w izolacji muszą używać środków 

ochronnych, kontakty należy graniczyć do niezbędnego minimum. 

5. Pozostali uczniowie z klasy pod opieką innego pracownika natychmiast myją ręce 

i  przechodzą w miarę możliwości do innego zdezynfekowanego pomieszczenia lub na 

zewnątrz na szkolne boiska. W tym czasie sala jest wietrzona i dezynfekowana.  

6. Rodzic lub opiekun odbierający dziecko nie wchodzi na teren szkoły i czeka na zgłoszenie 

się pracownika, po zgłoszeniu podaje imię i nazwisko dziecka. Dziecko z objawami 

choroby nie może samo opuścić szkoły! 

7. Pracownik szkoły w środkach ochrony osobistej w maseczce, fartuchu  i w rękawicach 

ochronnych przyprowadza dziecko do wydzielonej śluzy (łącznik prowadzący na hol dolny)   

i czeka na otwarcie drzwi przez rodzica – zachowuje właściwą odległość 2 m od drzwi, z 

tej odległości identyfikuje rodzica (w razie wątpliwości podchodzi i prosi o dokument 

tożsamości),  

8. Rodzic  może podejść i otwierać drzwi śluzy  tylko pod warunkiem, że ma założoną maskę 

zakrywającą nos i usta. 

9. Po zakończeniu procedury pracownik szkoły najpierw dezynfekuje rękawice, następnie 

zgodnie z instrukcją zdejmuje maseczkę i fartuch i rękawice.  

10. Izolatka, w której przebywało dziecko jest bardzo dokładnie sprzątana z użyciem 

właściwych detergentów, wietrzona i odkażana – zgodnie z instrukcją sprzątania 

i  odkażania sal. 

11. Dyrektor ze względu na bezpieczeństwo innych dzieci i pracowników szkoły  informuje 

najbliższą  powiatową stację  sanitarno- epidemiologiczną o pojawieniu się w szkole ucznia 

z objawami, które mogą sugerować  zakażenie COVID 19 i czeka na instrukcje – dalej 

postępuje zgodnie z tymi instrukcjami.  

12. Następnie dyrektor zawiadamia organ prowadzący  i sporządza notatkę ze wskazaniem 

dokładnej daty i godziny powiadomień oraz opisem przebiegu działań i zachowuje ją 

w  dokumentacji szkoły. 
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§ 17 

Organizacja pracy szkoły w przypadku zawieszenia zajęć stacjonarnych                                            

i wprowadzenia kształcenia hybrydowego lub zdalnego. 

 

1. Po uzyskaniu zgody organu prowadzącego  i  pozytywnej  opinii  Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego dyrektor szkoły, uwzględniając aktualną sytuację epidemiczną, może 

podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych i wprowadzeniu kształcenia mieszanego (np. 

organizowanie zajęć stacjonarnych w szkole dla uczniów z wybranych grup/poziomów, a dla 

pozostałych organizowanie nauki z wykorzystaniem form  kształcenia  na  odległość)  lub  

zdalnego.   

2. O wszelkich koniecznych zmianach dotyczących organizacji pracy szkoły rodzice będą 

niezwłocznie informowani za pośrednictwem szkolnej strony internetowej i dziennika 

elektronicznego.  

3. W przypadku kształcenia z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość zadaniem 

nauczycieli jest organizowanie form aktywności uczniów, które są oparte na stosowaniu 

monitorów ekranowych i bez ich użycia.  

4. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów określają wybrane przez siebie sposoby pracy. 

Zadania do wykonania mogą zlecać w następujących formach:   

1) klasycznej, z odwołaniem do podręczników i zeszytów ćwiczeń,   

2) tekstowego opisu zadań do wykonania, kart pracy itp.  

3) z wykorzystaniem materiałów dostępnych w Internecie,  zwłaszcza na platformach                  

i  portalach edukacyjnych, stronach internetowych wybranych instytucji kultury                          

i urzędów; 

4) z wykorzystaniem innych materiałów, prezentacji przygotowanych przez nauczyciela.  

5. Do form kontaktu nauczyciela z uczniami zalicza się: prowadzenie lekcji online, prowadzenie 

konsultacji, prowadzenie korespondencji za pośrednictwem dziennika Librus.  

6. Jeżeli w szkole wprowadzone zostanie nauczanie zdalne lub hybrydowe, uczniów będzie 

obowiązywał dotychczasowy plan zajęć. Zajęcia będą miały charakter zajęć zdalnych i  lekcji 

online.  

7. Praca zdalna będzie się odbywać zgodnie z zasadami pracy zdalnej.  
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§ 18 

Przygotowanie szkoły do pracy  zdalnej, online. 

 

1. W razie przejścia szkoły na pracę w trybie online zajęcia lekcyjne i inne spotkania związane 

z realizacją zadań szkoły będą się odbywały z wykorzystaniem funkcjonalności platformy 

ZOOM.  

2. Kontakt z rodzicami  i uczniami będzie odbywał się a pomocą dziennika elektronicznego 

Librus.  

3. Aby w razie konieczności usprawnić przejście szkoły na  pracę w trybie online, 

wychowawcy klas  w czasie pracy w reżimie sanitarnym zbiorą informacje dotyczące 

możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu w warunkach 

domowych w czasie trwania zajęć online.  

4. Wychowawcy  klas 1-3  przedstawią uczniom zasady pracy na platformie ZOOM, sposób 

zamieszczania zaproszeń na lekcje oraz  zorganizują próbne spotkanie online z klasami.  

5. Wychowawcy  klas 4-8   przedstawią zainteresowanym  uczniom  zasady pracy na 

platformie ZOOM, sposób zamieszczania zaproszeń na lekcje oraz  zorganizują próbne 

spotkanie online.   

 

III. Organizacja i zasady pracy szkoły w trybie zdalnym. 

 

§ 19 

Zasady organizacji pracy zdalnej. 

 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty rozpoczyna 

się realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość.  

2. W razie przejścia szkoły na pracę w trybie online zajęcia lekcyjne i inne spotkania związane 

z realizacją zadań szkoły będą się odbywały z wykorzystaniem funkcjonalności platformy 

ZOOM.  

3. Do  form  kontaktu  nauczyciela  z  uczniami  zalicza  się:  prowadzenie  lekcji  online, 

rozmowy  z  uczniami  na  czacie  tekstowym,  prowadzenie  konsultacji,  prowadzenie 

korespondencji   przez dziennik elektroniczny.  
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4. Aktywności określone przez nauczyciela w zadaniach, potwierdzające zapoznanie się ze 

wskazanym materiałem i dające podstawę do oceny pracy ucznia, będą realizowane                                

z wykorzystaniem materiałów dostępnych na stronach internetowych wskazanych przez 

nauczyciela, w tym wskazanych przez MEiN (www.epodreczniki.pl, CKE, OKE, TV) 

innych materiałów udostępnionych przez nauczyciela. 

5. Nauczyciel wskazuje źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały 

w  postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać. Zapis w e- 

dzienniku  przy zadaniu domowym i w terminarzu przy wskazanych treściach do realizacji. 

6. Kształcenie na odległość będzie odbywało się przemiennie z użyciem monitorów 

ekranowych (zajęcia on-line) oraz bez ich użycia przez podejmowanie przez ucznia 

aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze 

wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia wykonywanych 

w  domu, zwanych dalej zadaniami. 

7. Kształcenie na odległość będzie odbywało się z zachowaniem właściwej higieny pracy 

umysłowej uczniów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych.  

8. Zalecane jest wskazywanie uczniom zadań obowiązkowych oraz zadań dodatkowych dla 

chętnych.  

9. Zajęcia on-line oraz godziny konsultacji z nauczycielem  dla poszczególnych oddziałów 

odbywają się zgodnie z tygodniowym planem lekcji. 

10. Zajęcia online odbywają się w czasie rzeczywistym wyznaczonym w planie lekcji – lekcja 

online trwa 45 minut – w tym 30 - 35  minut to spotkanie z uczniami na platformie, a 10 - 

15 minut samodzielne lub zespołowe rozwiązywanie zadania głównego związanego 

z  tematem zajęć.  

 

§ 20 

Nauczyciele. Zadania i obowiązki nauczycieli. 

 

1. Nauczyciele podejmują szczególne rozwiązania w zakresie nauczania, tj. podejmują zdalne 

nauczanie uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Łomiankach. 

2. Zadaniem nauczycieli jest realizowanie zgodnie z arkuszem organizacji i tygodniowym 

planem lekcji treści zawartej w podstawie programowej nauczanego przedmiotu w okresie 

pracy zdalnej. 
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3. Nauczanie  na  odległość  w  swojej  klasie  koordynuje  i  monitoruje  wychowawca. 

Wychowawca pozostaje w kontakcie z innymi nauczycielami uczącymi w danej klasie                            

i na podstawie uzyskanych od nich informacji interweniuje w przypadku niewywiązywania  

się  przez  ucznia  ze  swoich  obowiązków.  Wychowawca  ma obowiązek kontaktu                  

z uczniem/rodzicem  przez  dziennik  elektroniczny,  mailowo  lub telefonicznie w celu 

wyjaśnienia sytuacji. W przypadku trudności informuje o sprawie właściwego 

wicedyrektora lub dyrektora szkoły. 

4. Zdalne nauczanie,  nauczyciele  mają realizować z własnego miejsca zamieszkania lub 

szkoły. Realizując nauczanie zdalne w domu,  nauczyciel zapewnia, iż dysponuje 

wszystkimi niezbędnymi do jego realizacji środkami i narzędziami. Jeżeli nie jest w stanie 

ich zapewnić, nauczanie zdalne realizować będzie w siedzibie szkoły, z wykorzystaniem 

środków i zasobów szkoły.  

5. Nauczyciel przedmiotu jest dostępny dla ucznia w godzinach swojej pracy zgodnie 

z  tygodniowym planem zajęć. W tym czasie organizuje spotkania ze swoją  klasą lub 

udziela uczniom konsultacji. 

6. Nauczyciele specjaliści są dostępni dla uczniów, rodziców i  nauczycieli w godzinach 

swojej pracy za pomocą wykorzystania środków komunikacji elektronicznej.  

7. Nauczyciele  organizujący proces kształcenia uczniów niepełnosprawnych ustalą 

indywidualnie z ich rodzicami zasady wsparcia i współpracy, zgodnie z ustaloną liczbą 

godzin. Tygodniowy układ zajęć z uwzględnieniem metod i technik wspierania ucznia na 

odległość przekazują do dyrektora. 

8. Nauczyciel bibliotekarz jest  dostępny dla uczniów w godzinach swojej pracy za pomocą 

wykorzystania środków komunikacji elektronicznej. W tym czasie udziela wsparcia 

uczniom przy wykonywaniu zadań i aktywności zleconych przez nauczycieli, szczególnie 

w zakresie wskazywania literatury przedmiotu w formie elektronicznej.  

9. Nauczyciele świetlicy są dostępni dla uczniów i rodziców za pomocą wykorzystania 

środków komunikacji elektronicznej w godzinach swojej pracy. Prowadzą konsultacje 

i  wsparcie w zakresie rozpowszechniania ciekawych zabaw i gier do wykorzystania               

w czasie przedłużającego się pobytu dzieci w domu i pomagają uczniom w odrabianiu prac.  

10. W wyjątkowej sytuacji, gdy wystąpi brak możliwości pracy z uczniem  za pomocą metod   

i technik organizacji kształcenia na odległość dyrektor szkoły w uzgodnieniu nauczycielami 

prowadzącymi zajęcia udostępnia materiały w wersji papierowej do odbioru w sekretariacie 

szkoły.  
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11. Zakres treści przygotowywany przez nauczycieli  do zrealizowania w poszczególnych 

klasach  ma uwzględniać w szczególności zasady: 

1) równomiernego obciążania uczniów w poszczególnych dniach tygodnia; 

2) nie może opierać się tylko i wyłącznie na przesyłaniu kart pracy lub zadań domowych 

dla ucznia; 

3) należy stosować wyjaśnianie zadań, objaśnianie poleceń, omawianie tematu i zagadnień 

w formie wybranej przez siebie i dopasowanej do możliwości uczniów. 

12. Każdy nauczyciel, kończący lekcję zobowiązany jest określić także sposób przysłania 

i  omawiania ich rozwiązań – zadanie domowe w dzienniku elektronicznym.  

13. Omówienie rozwiązań powinno wskazywać błędy, jakie popełnił uczeń, przykładowe 

rozwiązanie poprawne oraz sposób naprawy błędów i utrwalenia prawidłowych rozwiązań.  

Każdy nauczyciel zobowiązany jest do udzielania uczniowi i jego rodzicom informacji 

zwrotnej dotyczącej postępów w nauce zdalnej.  

14. Nauczyciele dokumentują prace ucznia elektronicznie we własnych plikach/ folderach            

i  przechowują je do końca roku szkolnego.  

 

§ 21 

Konsultacje z nauczycielem prowadzącym zajęcia. 

 

1. Poprzez konsultacje zdalne rozumie się możliwość komunikacji uczeń – nauczyciel 

w  czasie rzeczywistym online lub telefonicznie (jeżeli nauczyciel wyrazi zgodę). 

2. Termin i godzinę konsultacji zdalnych nauczyciel wskazuje w e-dzienniku/terminarzu. 

3. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia konsultacji zdalnych z uczniami 

w  sposób wybrany przez siebie. 

 

§ 22 

Zasady oceniania uczniów w czasie nauczania zdalnego oraz sposób   

weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów. 

 

1. Ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów będzie odbywała się poprzez ocenianie bieżące: 

1) odpowiedzi ustnych w czasie zajęć on-line lub w trakcie rozmów telefonicznych;   

2) wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym;   
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3) wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji i innych form komunikowania się on-

line; 

4) wykonanych w domu zadań zleconych przez nauczyciela, przesłanych drogą 

elektroniczną przez zadanie domowe w dzienniku elektronicznym;  

5) testy online udostępnione na platformie: testportal; 

6) inne formy wskazane przez nauczyciela.  

2. W razie wątpliwości, w celu weryfikacji samodzielnego rozwiązania testu lub  wykonania, 

nauczyciel w czasie wideokonferencji weryfikuje samodzielność wykonywanych zadań,  

zadając uczniowi pytania związane z zagadnieniami, które budziły wątpliwości.  

 

§ 23 

Dokumentowanie realizacji zadań szkoły. 

 

1. Dokumentowanie realizacji obowiązku szkolnego w czasie realizacji podstawy 

programowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1) w czasie zajęć online nauczyciel na podstawie aktywności ucznia odznacza jego 

obecność w dzienniku elektronicznym, 

2) biorąc pod uwagę brak możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego lub brak 

dostępu do Internetu w warunkach domowych oraz różne warunki lokalowe 

i  wielodzietność rodziny,  które mogą wpływać na specyfikę nauki dziecka w domu, 

obecność może być zaliczona na podstawie wykonanego zadania w rozliczeniu 

tygodniowym. 

2. Dokumentowanie realizacji zadań nauczyciela odbywa się poprzez: 

1) uzupełnianie dziennika elektronicznego, w tym wpisanie zrealizowanych tematów, 

dostosowanie treści zajęć edukacyjnych do metod kształcenia na odległość i wypełniane 

uwag dotyczących aktywności uczniów; 

2) bieżące odbieranie informacji  przez dziennik Librus od pracodawcy, nauczycieli, 

rodziców i uczniów;  

3)  regularne logowanie się do e-dziennika LIBRUS w celu dokumentowania pracy 

zdalnej; 

4) przekazanie uczniom tematu oraz materiałów lekcyjnych 
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§ 24 

Zasady postępowania i zachowania uczniów podczas lekcji online. 

 

1. Zabronione jest rozpowszechnianie wizerunku oraz głosu nauczyciela bez jego pisemnej 

zgody. 

2. Zajęcia online prowadzone przez pracowników szkoły przeznaczone są tylko i wyłącznie 

dla uczniów szkoły. W zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie danej klasy zgodnie 

z  planem lekcji. 

3. W zajęciach biorą udział tylko uczniowie danej klasy.   

4. Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania wypowiedzi oraz robienia zdjęć innym uczniom 

podczas lekcji. 

5. Obowiązuje zakaz udostępniania linków z dostępem do lekcji osobom postronnym. 

6. Na lekcje online należy logować się swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem 

w  wyznaczonym przez nauczyciela czasie. 

7. Przed zajęciami należy przygotować stanowisko pracy, aby mieć dostęp do podręczników, 

zeszytów, kart pracy i wszystkich pomocy niezbędnych do uczestnictwa w lekcji z danego 

przedmiotu. 

8. Należy zadbać o to, aby w pokoju było cicho – należy poinformować najbliższych 

o  mającej odbyć się lekcji, by uniknąć ewentualnego przeszkadzania w toku zajęć.  

9. Przed zajęciami należy wyłączyć sprzęt oraz programy, z których nie korzystamy w trakcie 

lekcji, aby nie rozpraszały uwagi. 

10. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji dla poszczególnej klasy. 

11. Spotkanie rozpoczyna i kończy wyłącznie nauczyciel. 

12. W czasie zajęć nie należy odchodzić od swojego stanowiska pracy bez powodu. 

13. Na polecenie nauczyciela należy włączyć kamery. Kamery są włączone przy odpowiedzi 

ucznia. 

14. W czasie prowadzenia lekcji przez nauczyciela należy wyłączyć mikrofon i odzywać się 

tylko po zgłoszeniu i udzieleniu głosu przez prowadzącego lekcję. 

15. Tylko nauczyciel ma prawo wyłączyć mikrofon innym uczestnikom lekcji. 

16. Na czacie wolno zapisywać tylko uwagi i pytania związane z tematem lekcji, zajęciami lub 

problemami technicznymi. 
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2. W trakcie zajęć należy stosować się do zasad i reguł ustalonych z nauczycielem 

prowadzącym lekcję. Uczestnictwo i aktywność w czasie zajęć stanowi element do 

oceniania z przedmiotu i oceniania z zachowania. 

3. Pliki i materiały udostępniane przez nauczycieli w czasie pracy online i zdalnej należy 

gromadzić w utworzonych do tego celu katalogach, oddzielnych dla poszczególnych 

przedmiotów i traktować tak, jak notatki w zeszycie przedmiotowym. 

4. Uczestnictwo w zdalnym nauczaniu jest obowiązkowe. 

 

IV. Postanowienia końcowe. 

§ 25 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 roku.   

2. Naruszenie zasad Regulaminu może skutkować zastosowaniem kar przewidzianych w 

Statucie Szkoły. 

3. Procedury obowiązują do odwołania. 

 


