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WESTERPLATTE W OKRESIE ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA COVID-19 

 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1386) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021 

poz. 1343) 

 

 

WARIANT A: PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych rekomendowane 

jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przez zachorowaniem  

i przenoszeniem COVID-19. 

2. Po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji uczniów od bezpośrednich kontaktów ze 

społecznością szkolną działania wychowawcze, profilaktyczne i wspierające kondycję 

psychiczną uczniów są podejmowane w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły. 

3. Przy wejściu głównym należy umieścić numer do kontaktu z inspekcją sanitarną w sprawie 

koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112.  

4. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji  

w warunkach domowych lub w izolacji. 

5. W drodze do i ze szkoły uczniowie mają przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących 

zachowania w przestrzeni publicznej. 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, samochód). 

6. Rodzice/prawni opiekunowie po stwierdzeniu, że dziecko, które przebywa w domu ma objawy 

chorobowe sugerujące zachorowanie na COVID-19 powiadamiają o tym niezwłocznie Stację 

Sanitarno- Epidemiologiczną oraz wychowawcę klasy i Dyrektora szkoły. 

7. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania rąk 

oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. W budynku szkoły na korytarzach:  

na parterze I piętrze i II piętrze ustawione są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.  

8. 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. 

9. Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce wodą 

z mydłem. 



10. Rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów. 

11. Rekomenduje się, żeby nauczyciele oraz pracownicy szkoły w przestrzeni wspólnej zakrywali 

usta i nos maseczką ochronną.  

12. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 

bezzwłocznie umyć ręce lub zdezynfekować), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie 

dotykania oczu, nosa i ust. 

13. Należy ograniczyć, 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 (udają się do sekretariatu w celu 

poinformowania o przyczynie wizyty i oczekują w wyznaczonej strefie na parterze w pobliżu 

szatni). Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych. 

14. W szkole znajduje się termometr bezdotykowy, który powinien być dezynfekowany  

po każdym użyciu.  

15. Jeżeli nauczyciel/pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać  

na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować 

ucznia w Sali nr 49 na II piętrze, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób 

 i niezwłocznie powiadomić Dyrekcję szkoły/pracownika szkoły, którzy powiadamiają 

rodziców/prawnych opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany 

własny środek transportu).  

16. Tygodniowy plan zajęć lekcyjnych ustala się w taki sposób, aby zmniejszyć ilość uczniów 

przebywających w szkole w tym samym czasie. 

17. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się:  

- zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m, 

chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się przegroda  

o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika, 

- pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela, 

- przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela, 

- w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami 

uczniów, 

- w miarę potrzeby zapewnienie nauczycielowi maseczek, rękawiczek jednorazowych lub 

środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę. 

18. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć  

i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć. 

19. Uczniowie podczas trwania przerw zachowują dystans między sobą (co najmniej 1,5 m) oraz 

zasłaniają usta i nos maseczką (toalety, parking szkolny, korytarze szkolne). 

20. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na 

terenie szkoły przed lekcjami oraz w czasie trwania przerw międzylekcyjnych.   

21. Podczas korzystania przez uczniów i pracowników szkoły ze sklepiku szkolnego należy 

zachować bezpieczne odległości (1,5 m) oraz podczas zakupów posiadać osłonę ust i nosa 

(maseczka ochronna). 

22. Czas  trwania  uroczystości  i imprez  szkolnych  jest  ograniczony  do  niezbędnego  minimum. 

23. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów w CKZ lub 

u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć  

z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów  

w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych 

ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych 

branż.  



24. Codzienne prace porządkowe wykonywane w szkole są monitorowane, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sali lekcyjnych, pomieszczeń 

sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – 

poręczy,  klamek  i  powierzchni   płaskich,  w  tym  blatów   w  salach,  klawiatur,  włączników. 

25. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 

detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych 

zajęciach.  

26. Na korytarzach szkolnych znajdują się oznakowane pojemniki na zużyte maseczki, rękawiczki 

i chusteczki dezynfekujące. 

27. Nad wdrażaniem i realizacją  procedur  czuwa  Dyrektor szkoły  i  społeczny  inspektor  bhp. 

 

 

II. PROCEDURY SZCZEGÓŁOWE 

 

1. Organizacja uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego. 

 

▪ Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego i zakończenia umieszcza się na stronie internetowej 

szkoły i w mediach społecznościowych (Facebook). 

▪ Uroczystość rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego odbywa się na dwie zmiany w salach 

lekcyjnych. 

▪ Czas trwania uroczystości jest ograniczony do niezbędnego minimum. 

▪ Zaleca się, aby uczniowie podczas trwania uroczystości w częściach wspólnych (sala 

gimnastyczna, plac przed budynkiem szkoły) byli w maseczkach. 

▪ Wychowawcy klas dbają o to, aby uczniowie  zachowywali  bezpieczny  dystans między  sobą. 

 

2. Organizacja uroczystości i imprez szkolnych. 

 

▪ Uroczystości i imprezy szkolne odbywają się w formie audycji przez radiowęzeł szkolny podczas 

trwania lekcji. 

▪ Akademie szkolne mogą odbywać się z udziałem przedstawicieli klas z zachowaniem 

bezpiecznej ilości osób. 

▪ Zaleca się, aby uczniowie podczas trwania akademii szkolnych byli w maseczkach oraz 

zachowali bezpieczny dystans między sobą. 

▪ Czas trwania akademii z udziałem uczniów ograniczony jest do niezbędnego  minimum. 

 

3. Zajęcia lekcyjne. 

 

▪ Uczniowie w salach lekcyjnych zajmują miejsca w ławkach wyznaczonych przez nauczyciela. 

▪ W salach lekcyjnych zaleca się:  

- zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m, 

chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się przegroda  

o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika, 

- pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela, 

- przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela, 

- w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami 

uczniów. 

▪ Uczeń przemieszcza się w sali lekcyjnej tylko za zgodą nauczyciela. 



▪ Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się  

na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku/torbie. Uczniowie nie powinni wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą. 

▪ Opiekun sali lekcyjnej, pracowni, sali gimnastycznych usuwa z sali lekcyjnej lub uniemożliwia 

dostęp do przedmiotów, których nie można skutecznie zdezynfekować do dnia 1.09.2021 r. 

▪ Nauczyciel nie korzysta podczas lekcji z pomocy dydaktycznych, których nie można skutecznie 

zdezynfekować. 

▪ Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych należy czyścić lub 

dezynfekować po każdym użyciu.  

▪ W pracowniach informatycznych klawiatury komputerowe są osłonięte folią, która po każdym 

dniu nauki jest wymieniana. 

▪ W pracowniach informatycznych znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk  

i oznakowany kosz na zużyte rękawiczki i folię zabezpieczającą klawiatury komputerów. 

▪ W pracowniach zajęć praktycznych (nr 11 i 25) znajdują się pojemniki z płynami do dezynfekcji. 

▪ Ławki, krzesła, klamki, włączniki świateł oraz podłogi w klasopracowniach są myte  

i dezynfekowane po każdym dniu zajęć lekcyjnych. 

▪ Przed wejściem do sali gimnastycznej znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk. 

▪ W siłowni znajduje się płyn do dezynfekcji rąk i sprzętów. 

▪ Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze, skrzynie, sprzęty w siłowni itp.) wykorzystywane 

podczas zajęć uczeń dezynfekuje po każdym użyciu. 

▪ Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można 

zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.  

▪ Rekomenduje się, aby zajęcia wychowania fizycznego odbywały się na boiskach szkolnych na 

świeżym powietrzu przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. 

▪ Nauczyciele po zakończonej lekcji podczas trwania przerwy wietrzą klasopracownie i sale 

gimnastyczne. 

▪ Podczas zajęć pozalekcyjnych (zajęcia rewalidacyjne, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze) 

obowiązują te same procedury co podczas prowadzenia zajęć lekcyjnych. 

▪ Rekomenduje się organizację zajęć pozalekcyjnych w małych grupach lub w oddziałach 

klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych 

obowiązujących w szkole. 

  

4. Przerwy międzylekcyjne. 

 

▪ Uczniowie podczas przerw międzylekcyjnych mogą wychodzić poza budynek szkoły  

w obrębie terenu należącego do szkoły. 

▪ Uczniowie podczas przerw międzylekcyjnych na korytarzach oraz poza budynkiem szkoły 

zachowują bezpieczny dystans między sobą i nie stoją w skupiskach. 

▪ Nauczyciele pełniący dyżury podczas przerw międzylekcyjnych zwracają uwagę, czy uczniowie 

nie gromadzą się w miejscach wspólnych oraz czuwają nad zachowaniem bezpiecznego 

dystansu między uczniami. 

▪ Uczniowie powinni regularnie myć ręce wodą z mydłem lub dezynfekować płynem do 

dezynfekcji, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego 

powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

 

 

 

 



5. Zespoły wychowawcze oraz zespoły nauczycieli uczących w danej klasie. 

 

▪ Rodzice/prawni opiekunowie biorący udział w spotkaniach zespołów wychowawczych  

i zespołów nauczycieli uczących w danej klasie, po wejściu do budynku szkoły zobowiązani   

są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem 

zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcję rąk). 

▪ Podczas odbywania zespołów wychowawczych i zespołów nauczycieli uczących w danej klasie 

należy zachować bezpieczny dystans między osobami, a w przypadku braku możliwości 

zachowania bezpiecznego dystansu zakrywać usta i nos.  

▪ Podczas trwania spotkania oraz po jego zakończeniu należy wywietrzyć i zdezynfekować 

pomieszczenie. 

▪ W miarę możliwości należy skrócić czas trwania spotkania do niezbędnego minimum. 

▪ Rekomenduje się organizowanie zespołów wychowawczych i zespołów nauczycieli uczących  

w danej klasie w większych salach lekcyjnych. 

 

6. Organizacja wyjść grupowych uczniów poza szkołę. 

 

▪ Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, 

 z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. 

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

która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.  

 

7. Spotkania wywiadowcze i kontakty z rodzicami/prawnymi opiekunami. 

 

▪ W celu zwiększenia bezpieczeństwa rekomenduje się kontakt z rodzicem/prawnym opiekunem 

z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (wiadomości przez e-dziennik, rozmowy 

telefoniczne). 

▪ Spotkania wywiadowcze odbywają się w systemie zmianowym, zgodnie z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa obowiązujących podczas trwania epidemii.  

▪ Rodzice/prawni opiekunowie biorący udział w spotkaniach wywiadowczych, po wejściu do 

budynku szkoły zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa 

związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: 

osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcję rąk). 

▪ Czas trwania spotkania wywiadowczego należy skrócić do niezbędnego minimum. 

▪ Podczas trwania spotkania wywiadowczego oraz po jego zakończeniu należy wywietrzyć salę 

lekcyjną. 

▪ Spotkania wywiadowcze mogą się odbywać poprzez konto Microsoft Teams na platformie 

Office 365. 

 

 

8. Korzystanie z biblioteki szkolnej.  

 

▪ Biblioteka szkolna jest dostępna dla uczniów w celu wypożyczania i oddawania wypożyczonych 

książek. 

▪ Informacja o godzinach otwarcia biblioteki dla uczniów jest wywieszona na drzwiach biblioteki. 



▪ Uczniowie przebywający w  bibliotece w celu oddania lub wypożyczenia książek i innych 

materiałów przechowywanych w bibliotece szkolnej powinni zachowywać bezpieczne 

odległości i stosować ochronę ust  i nosa ( maseczka ochronna). 

▪ Po wejściu do biblioteki uczeń dezynfekuje ręce płynem do dezynfekcji. 

▪ Okres kwarantanny dla oddanych książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece 

wynosi 3 dni. 

▪ Na czas trwania epidemii komputery w czytelni wyłączone są z użytkowania. 

 

9. Korzystanie z gabinetu higieny szkolnej.  

 

▪ Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniające 

wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa 

Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia są opracowane przez higienistkę szkolną i znajdują 

się na drzwiach do gabinetu. 

 

10. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u ucznia. 

 

▪ Jeżeli nauczyciel/pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać  

na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować 

ucznia w Sali nr 49 na II piętrze, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób 

 i niezwłocznie powiadomić Dyrektorów szkoły. 

▪ Nauczyciel/pracownik powiadamia rodziców/prawnych opiekunów o konieczności odebrania 

ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu. 

▪ W Sali 49, którą wyznaczono na izolatkę znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk oraz 

środki ochrony osobistej (maseczki jednorazowe, rękawiczki jednorazowe).  

▪ Uczeń u którego zaobserwowano objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych 

przebywa w izolatce w maseczce ochronnej. 

▪ Uczeń w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinien pozostać 

w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby 

uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 

lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

▪ Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń z podejrzeniem zakażenia COVID-19 , 

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi  

w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 

uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

▪ W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do 

zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

▪ Nauczyciel/pracownik szkoły w miarę możliwości ustala listę osób przebywających w tym 

samym czasie w częściach budynku szkoły, w których przebywała osoba podejrzana  

o zakażenie i przekazuje ją do Dyrekcji szkoły.  

▪ Nauczyciel/pracownik stosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 

dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ 

odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

▪ Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

 

 



III. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 U NAUCZYCIELI 

 I PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

 

▪ Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji 

w warunkach domowych lub w izolacji. 

▪ W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. 

▪ Osoba, u której zaobserwowano objawy chorobowe wskazujące na zakażenie COVID-19 

zostaje odizolowana w sali nr 49 na II piętrze, która wyznaczona jest jako izolatka i wyposażona 

w płyn dezynfekujący i środki ochrony.  

▪ Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej 

powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

▪ Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi  

w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 

uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

▪ W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do 

zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

▪ Należy w miarę możliwości ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie  

w częściach budynku szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosować 

się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, 

które miały kontakt z zakażonym. 

▪ Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

 

 

WARIANT B: PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODCZAS ZDALNEGO NAUCZANIA 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

▪ W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego Dyrektor szkoły za zgodą organu 

prowadzącego, częściowo lub w całości zawiesza stacjonarną pracę szkoły. 

▪ O wprowadzeniu zdalnego nauczania Dyrektor szkoły informuje nauczycieli, rodziców, 

opiekunów oraz uczniów za pośrednictwem dziennika elektronicznego, strony internetowej 

szkoły oraz za pomocą mediów społecznościowych powołując się na odpowiednie 

rozporządzenie w tej sprawie. 

▪ Dyrektor szkoły może zawiesić zajęcia grupy, oddziału, klasy lub całej szkoły w zakresie 

wszystkich lub poszczególnych zajęć w zależności od sytuacji epidemicznej na terenie szkoły 

lub miasta i województwa.  



▪ Podczas zdalnego nauczania uczniowie, nauczyciele, nauczyciele specjaliści realizują obowiązki 

wynikające z prawa oświatowego i określone w statucie szkoły. 

▪ Dyrektor szkoły powołuje w szkole zespół liderów zdalnego nauczania w celu wspierania 

pozostałych nauczycieli, dzielenia się doświadczeniami i umiejętnościami informatycznymi 

oraz metodycznymi. 

▪ Zdalne nauczanie w Zespole Szkół Samochodowych w Rzeszowie realizowane jest poprzez 

konto Microsoft Teams na platformie Office 365. 

▪ Uczeń zobowiązany jest do posiadania sprawnego sprzętu komputerowego posiadającego 

głośnik, kamerę i mikrofon.  

▪ Podczas sprawdzianów, kartkówek i odpowiedzi ustnych uczeń na polecenie nauczyciela 

zobowiązany jest do włączenia kamery, głośników i mikrofonu. 

▪ Uczeń podczas lekcji zdalnych przestrzega zasad określonych w Statucie i ustalonych przez 

nauczyciela. 

▪ Uczniowie, którzy nie mogą wziąć udziału w lekcji on-line, zobowiązani są do zapoznania się  

z materiałem danej jednostki lekcyjnej oraz do uzupełnienia notatki - tak jak w przypadku 

nieobecności na lekcjach stacjonarnych.  

▪ Nauczyciele uczący odnotowują w dzienniku elektronicznym frekwencję ucznia podczas lekcji 

on-line wpisując uczniom obecnym na lekcji skrót obecny (uczniom aktywnym na lekcji on-line 

wpisują skrót obecny oraz uczniom nieaktywnym na lekcji skrót nieobecny). 

▪ Rodzice i uczniowie mogą kontaktować się z wychowawcą i nauczycielami za pośrednictwem 

dziennika elektronicznego oraz zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami ustalonymi 

indywidualnie przez nauczycieli i wychowawców. 

▪ Wychowawcy klas zgodnie z kalendarzem roku szkolnego organizują konsultacje dla 

rodziców/prawnych opiekunów oraz spotkania wywiadowcze w sposób uzgodniony  

z Dyrektorem szkoły.  

▪ Nauczyciel podczas zdalnego nauczania realizuje materiał nauczania zgodny z podstawą 

programową z danego przedmiotu. 

▪ Lekcja podzielona jest na czas pracy on-line nauczyciela z uczniami i na czas przygotowania się 

do lekcji nauczyciela i uczniów oraz na pracę własną ucznia.  

▪ Pedagog, doradca zawodowy, nauczyciele specjaliści – pełnią dyżury w terminach określonych 

przez Dyrektora szkoły z użyciem wybranego komunikatora oraz będą dostępni poprzez 

elektroniczną pocztę służbową i e-dziennik oraz wykonują zadnia zdalnie powierzone przez 

Dyrektora szkoły. 

▪ Nauczyciele, pedagog, doradca zawodowy, nauczyciele specjaliści prowadzą konsultacje dla 

uczniów i rodziców/ prawnych opiekunów w wyznaczonym przez siebie terminie i określonej 

formie (zdalnie lub osobiście w szkole). 

▪ Nauczyciel bibliotekarz – wykonuje na terenie szkoły lub zdalnie powierzone przez Dyrektora 

szkoły zadania. 

▪ Dyrektor szkoły zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego oraz jeżeli wynika to z potrzeb  

w trybie doraźnym, może obserwować zajęcia prowadzonych on-line – weryfikować materiały 

udostępniane uczniom do nauki, obserwować działania nauczyciela,  

w szczególności dotyczące: komunikowania uczniom celu/celów zajęć, wskazywania 

wymaganych zadań i aktywności, wspierania uczniów w ich realizacji, dawania wskazówek, 

ukierunkowywania, oceniania, ilości zadawanych prac domowych.  

▪ Konferencje Rady Pedagogicznej odbywają się on-line lub w szczególnych sytuacjach w szkole 

z uwzględnieniem bezpiecznych odległości i środków ochrony osobistej. 

▪ Nauczyciele i uczniowie podczas nauczania zdalnego przestrzegają przepisów RODO. 

 



II. ZADANIA WYCHOWAWCÓW KLAS 

 

▪ Wychowawcy klas w dniu 1.09.2021 r. zakładają e-dzienniki lekcyjne. 

▪ Wychowawcy klas pierwszych technikum i szkoły branżowej organizują spotkanie 

wywiadowcze z rodzicami/prawnymi opiekunami w pierwszym tygodniu września br. 

▪ Wychowawcy klas podczas pierwszego spotkania wywiadowczego zbierają od rodziców 

adresy e-mail rodzica/prawnego opiekuna oraz w przypadku, gdy jedno z dzieci ma założone 

konto na e-dzienniku w innej szkole na platformie Vulcan – pesel. 

▪ Wychowawcy klasy informują podczas spotkania wywiadowczego rodziców/prawnych 

opiekunów o sposobie zakładania konta na e-dzienniku, korzystania z e-dziennika, przesyłania 

i odbierania wiadomości oraz zakładaniu konta Microsoft Office 365 na podstawie instrukcji 

dostępnej na stronie internetowej szkoły.  

▪ Wychowawca klasy wpisuje w dzienniku elektronicznym adresy e-mail uczniów  

i rodziców/prawnych opiekunów. 

▪ Informuje uczniów oraz rodziców/ prawnych opiekunów o konieczności założenia konta  

w aplikacji Microsoft Teams na platformie Office 365 oraz podaje adres strony internetowej, 

na której znajduje się instrukcja zakładania aplikacji Microsoft Teams do dnia 10.09.2021 r. 

▪ Wychowawcy wszystkich klas przekazują Dyrektorowi szkoły listę uczniów, którzy nie założyli 

konta na Office 365 i nie posiadają odpowiedniego sprzętu komputerowego lub innego do 

zdalnego nauczania (komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy) w terminie do dnia 

15.09.2021 r. oraz informują o gotowości klasy do zdalnego nauczania. 

▪ Wychowawca klasy ma obowiązek monitorować frekwencję uczniów podczas zdalnego 

nauczania i stosować procedury obowiązujące w szkole. 

▪ Wychowawca, we współpracy z innymi nauczycielami, ustala poziom zaangażowania uczniów, 

ich aktywność w trakcie zajęć oraz pomaga w rozwiązywaniu bieżących problemów. 

▪ Wychowawca ustala w kontakcie z rodzicami/prawnymi opiekunami przyczyny nieobecności 

ucznia na zdalnym nauczaniu oraz informuje o konsekwencjach statutowych nieobecności 

ucznia. 

▪ Wychowawca realizuje przy wsparciu specjalistów, program wychowawczo-profilaktyczny – 

dostosowując tematykę zajęć do pojawiających się problemów związanych ze zdalnym 

nauczaniem i pandemią. 

 

III. ZADANIA I OBOWIĄZKI UCZNIA 

 

▪ Uczeń ma obowiązek założyć konto na e-dzienniku do dnia 07.09.2021 r. 

▪ Uczeń ma obowiązek założyć konto Microsoft Office 365 zgodnie z instrukcją umieszczoną na 

stronie internetowej szkoły do dnia 10.09.2021 r. 

▪ Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w zdalnym nauczaniu oraz wywiązywać się w terminie  

z wyznaczonych zadań. 

▪ W lekcji zdalnej mogą brać udział jedynie uczniowie z danej klasy lub grupy, zidentyfikowani 

oraz podpisani imieniem i nazwiskiem. 

▪ Wszystkie prace, które nauczyciel zlecił uczniom jako obowiązkowe, podlegają ocenie. 

▪ Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie 

zdalnego nauczania w sposób i w terminie ustalonym przez nauczyciela. Zasady poprawy 

oceny, powinny być zgodne z zapisami w Statucie Szkoły i w WSO. 

▪ Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę, kartkówce, sprawdzianie, 

jest zobowiązany do napisania w terminie dodatkowym, ustalonym przez nauczyciela. 

▪ Uczeń nie udostępnia materiałów z lekcji osobom trzecim i nie nagrywa lekcji.  



▪ Przestrzega zasad zachowania na lekcji ujętych w Statucie szkoły i ustalonych przez 

nauczyciela. Pamięta, że właścicielem i prowadzącym lekcje jest nauczyciel i tylko on ma 

prawo do wyciszania uczestników i prezentowania swojego ekranu. 

▪ Hasła do konta i do lekcji on-line uczeń nie może udostępniać osobom trzecim. 

▪ Kamery internetowe wykorzystywane w czasie zajęć przez uczniów powinny pokazywać tylko 

to, co faktycznie może być pokazane w trakcie lekcji. 

▪ Uczeń nie może nagrywać, fotografować, robić printscreenów i upubliczniać lekcji. Złamanie 

tej zasady wiąże się z odpowiedzialnością prawną. 

▪ Podczas trwania lekcji on-line uczeń ma wyłączone wszystkie zbędne sprzęty, aplikacje 

na telefonach, strony internetowe, które rozpraszają ucznia i innych uczestników lekcji oraz 

uniemożliwiają pełne uczestniczenie w lekcji. 

▪ Uczniowie podczas trwania lekcji on-line szanują się nawzajem, wspierają. W razie zauważenia 

niepokojącej sytuacji informują o zdarzeniu wychowawcę klasy. 

 

IV. ZADANIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 

▪ Rodzice/ prawni opiekunowie zakładają konto na e-dzienniku do dnia 07.09.2021 r. 

▪ Rodzice/prawni opiekunowie wyrażają zgodę nieletniemu uczniowi na założenie konta 

na platformie Office 365. 

▪ Informują wychowawcę klasy o przyczynach nieobecności ucznia na zdalnym nauczaniu oraz 

zgodnie ze Statutem szkoły usprawiedliwiają nieobecności. 

▪ Na bieżąco analizują frekwencję ucznia na zdalnym nauczaniu, jego postępy w nauce oraz 

uwagi z zachowania i dbają o nadrobienie zaległości i poprawienie ocen ucznia. 

▪ Kontaktują się z wychowawcą klasy w celu zasięgnięcia informacji o ocenach, frekwencji  

i zachowaniu córki/syna. 

 

V. ZADANIA NAUCZYCIELI 

 

▪ Nauczyciele informatyki realizujący lekcje od początku roku szkolnego w klasach pierwszych 

udzielają uczniom pomocy przy zakładaniu kont Microsoft Office 365 oraz zapoznają uczniów 

z działaniem aplikacji Teams oraz innych niezbędnych w zdalnym nauczaniu.  

▪ Nauczyciel realizuje podstawę programową z danego przedmiotu.  

▪ Każdy nauczyciel ma obowiązek przesyłać uzupełniony Tygodniowy zakres treści nauczania 

do zrealizowania w kolejnym tygodniu w poszczególnych klasach, zgodnie z opracowanym 

wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu, do piątku (poprzedzającego nowy tydzień)  

do godziny 12.00 na adres poczty służbowej wicedyrektorów.  

▪ Nauczyciele mogą dokonać modyfikacji w rozkładach materiału danego przedmiotu, tak, aby 

umożliwił on realizację podstawy programowej. 

▪ Planując zajęcia lekcyjne nauczyciel dostosowuje wymagania dla uczniów z SPE. 

▪ Nauczyciele wpisują tematy lekcji do e-dziennika zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć. 

▪ Nauczyciel ustala sposoby prowadzenia lekcji, wysyłania zadań domowych, sprawdzania 

wiadomości, umieszczania notatek na koncie Microsoft w aplikacji Teams i przekazuje 

informacje na ten temat uczniom.  

▪ Nauczyciele na bieżąco analizują frekwencję ucznia na zdalnym nauczaniu, jego postępy 

w nauce oraz uwagi z zachowania i stwarzają możliwość uzupełnienia braków przez ucznia, 

nadrobienia zaległości i poprawienia ocen. 

▪ Nauczyciel informuje wychowawcę klasy oraz rodziców/prawnych opiekunów o ocenach 

niedostatecznych ucznia i trudnościach w nauce poprzez wiadomość w e-dzienniku. 



▪ Nauczyciele odnotowują kontakty z rodzicami/prawnymi opiekunami w dzienniku 

elektronicznym, opisując czego dotyczył kontakt. 

▪ Nauczyciel ma obowiązek udzielać na bieżąco informacji zwrotnych do uczniów oraz 

rodziców/prawnych opiekunów. 

▪ Nauczyciel wpisuje na bieżąco oceny w dzienniku elektronicznym. 

▪ Sprawdziany i kartkówki są zapisywane w dzienniku elektronicznym w zakładce sprawdziany. 

▪ Wszystkie terminy związane z procesem oceniania, egzekwowania wiedzy, oceniania 

przekazywanych prac zostały określone w Statucie szkoły i w WSO nie podlegają zmianie  

ze względu na zdalny charakter pracy szkoły.  

▪ Nauczyciele współpracują w zespołach przedmiotowych: ustalają treści kształcenia, które będą 

realizowane w poszczególnych klasach, i rekomendowany sposób ich realizacji (narzędzia, 

metody i formy). W razie potrzeby nauczyciele rekomendują Dyrektorowi szkoły konieczność 

modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania. 

▪ W zakresie metodyki nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

nauczyciele są ze sobą w stałym kontakcie on-line, dzielą się doświadczeniami, 

spostrzeżeniami, współpracują przy tworzeniu materiałów edukacyjnych do pracy zdalnej, 

dzielą się nimi, wspólnie pracują nad zadaniami domowymi dla uczniów. 

▪ Nauczyciel tak aranżuje zajęcia, by uczniowie korzystali wzajemne ze swojej wiedzy  

i umiejętności – praca w parach i grupach, dyskusje, wymiana poglądów. 

▪ Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści 

 i umiejętności. 

▪ Nauczyciel dostosowuje narzędzia, metody i formy pracy, które zamierza stosować 

 w zdalnym nauczaniu, do możliwości psychofizycznych uczniów. 

▪ Zdalne nauczanie nie może polegać wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu 

materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia. 

▪ Monitorowanie i weryfikowanie wiedzy mogą być dokonywane za pomocą testów, quizów, 

poleceń, prac umieszczonych na obowiązującej w szkole platformie edukacyjnej lub w postaci 

samodzielnej, udokumentowanej w sposób określony przez nauczyciela pracy w domu,  

ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów, poziomu kompetencji 

informatycznych oraz dostępności posiadanego sprzętu służącego komunikowaniu. 

▪ Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, 

projektów umieszczonych w aplikacji Teams lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy  

w domu i udokumentowanie jej np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą elektroniczną. 

▪ Nauczyciel archiwizuje prace domowe poszczególnych uczniów na dany tydzień (lub miesiąc) 

i przechowuje je do wglądu. Prace pisemne, karty pracy oraz zdjęcia wykonanych prac 

plastyczno-technicznych są przechowywane przez nauczyciela w specjalnie utworzonym 

do tego celu folderze. 

▪ Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane  

z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu. 

▪ Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, 

w jaki sposób zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane. 

▪ Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, 

określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane  

w sposób prawidłowy lub zawiera błędy. 

 

WARIANT C: PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODCZAS NAUCZANIA MIESZANEGO 

(HYBRYDOWEGO) 

 



▪ W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego Dyrektor szkoły, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu 

prowadzącego, częściowo ogranicza stacjonarną pracę szkoły i wprowadza wariant nauczania 

mieszany (hybrydowy). 

▪ O wprowadzeniu wariantu nauczania mieszanego (hybrydowego) Dyrektor szkoły informuje 

nauczycieli, rodziców, opiekunów oraz uczniów za pośrednictwem dziennika elektronicznego, 

strony internetowej szkoły oraz za pomocą mediów społecznościowych powołując się 

na odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie. 

▪ Dyrektor szkoły może wprowadzić nauczanie zdalne: 

- dla ucznia, grupy, klasy przebywających na kwarantannie 

- dla całej szkoły w przypadku dużego wzrostu liczby zachorowań na COVID-19 na terenie, 

na którym znajduje się szkoła. 

▪ Podczas wariantu nauczania mieszanego (hybrydowego) uczniowie, nauczyciele, nauczyciele 

specjaliści realizują obowiązki wynikające z prawa oświatowego i określone w Statucie szkoły, 

zachowując przyjęte procedury. 

▪ Dyrektor szkoły może wprowadzić wariant nauczania mieszanego (hybrydowego), w którym 

nauczanie stacjonarne realizuje połowa oddziałów klasowych a połowa realizuje nauczanie 

zdalne - w cyklach dwutygodniowych. 

▪ Podczas realizowania nauczania stacjonarnego w nauczaniu mieszanym (hybrydowym) 

uczniów, nauczycieli, nauczycieli specjalistów, rodziców/prawnych opiekunów obowiązują 

procedury zawarte w Wariancie B. 

▪ Podczas realizowania nauczania zdalnego w nauczaniu mieszanym (hybrydowym) uczniów, 

nauczycieli, nauczycieli specjalistów, rodziców/prawnych opiekunów obowiązują procedury 

zawarte w Wariancie A. 

 

 

 

Procedury opracował Zespół w składzie:  

- mgr Marta Policht-Tęcza- przewodnicząca 

- mgr Dorota Szymborska 

- mgr Alicja Barańska 

- mgr Aneta Wiechecka 

- -mgr Krzysztof Korab 

 

 

 

 


