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ZARZĄDZENIE NR 3 
z dnia 17 października 2020 r. 

Dyrektora  

Zespołu  Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu  

w sprawie organizacji nauczania zdalnego  
 

Na podstawie: 
 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r.  

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Zarządza się co następuje: 

 

 

§ 1 

 

W związku z trwającym zagrożeniem pandemii wprowadza się w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu Procedury Organizowania 

Nauczania Zdalnego oraz zajęć dodatkowych w okresie pandemii w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu – mające na celu 

zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców 

i pracowników, osób kontaktujących się oraz postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia 

COVID-19. 

 

 

§ 2 

 

Procedury stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia 

 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2020 r.  
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PROCEDURY  

ORGANIZACJI NAUCZANIA ZDALNEGO 
oraz zajęć dodatkowych w okresie pandemii  

 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  

im. Jana Pawła II w Siewierzu 

– mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 

wśród uczniów, rodziców i pracowników, osób kontaktujących się  

oraz zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 

 

Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r.  

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 
1.  Przedmiotem niniejszych procedur jest określenie:  

a) zasad organizacji opieki i prowadzenia lekcji zdalnych dla klasy (klas), w przypadku 

koniecznej izolacji lub kwarantanny, po ustaleniach dyrektora z jednostką SANEPiD-u oraz 

z Organem Prowadzącym – Powiatem Będzińskim i powiadomieniu Kuratorium,  

b) nauczania hybrydowego – to jest prowadzenia lekcji zdalnych dla klasy (klas), podczas 

gdy pozostałe klasy uczą się stacjonarnie lub nauczaniu hybrydowym, gdy poszczególne 

klasy uczą się zdalnie w określonych dniach tygodnia  

c) nauczania zdalnego dla całej szkoły  

d) prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach przygotowania do egzaminów 

zewnętrznych,  

e) prowadzenia zajęć o charakterze specjalistycznym, terapeutycznym, rewalidacyjnym 

f) zasad pracy dla pracowników administracji i obsługi,  

g) zasad dezynfekcji,  

h) zasad obecności osób trzecich na terenie placówki,  

i) zasad postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika 

szkoły. 

2. Procedury obowiązują wszystkich pracowników szkoły, uczniów, rodziców/opiekunów 

prawnych.  

3. Dyrektor ze względu na sytuację, a w jakiej znajdzie się szkoła. (Będzie ona zależała od rodzaju 

kontaktu osoby zarażonej lub podejrzanej o zarażenie z innymi osobami ze szkoły),  

4. w porozumieniu z organem prowadzącym i przy pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej może podjąć decyzję o:  

a) pozostawieniu stacjonarnego trybu nauki; 

b) wdrożeniu trybu nauczania zdalnego; 

c) wdrożeniu trybu nauczania hybrydowego; 

d) ponownym przywróceniu stacjonarnego trybu nauki. 
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4. Nauczania zdalne: 

a) Lekcje prowadzone są zgodnie z obowiązującym planem lekcji, uwzględniając 

bezpieczeństwo i higienę pracy przy komputerze (lekcja w trybie on-line trwa od 30 min).  

b) Lekcje prowadzone są metodą synchroniczną - zajęcia prowadzone są on-line, w czasie 

rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami 

z zastosowaniem platformy: www.office365.com (aplikacja Microsoft Teams) – uczniowie 

otrzymują linki do lekcji on –line 

c) W szczególnych przypadkach, po ustaleniu z dyrektorem szkoły lekcje mogą być 

prowadzone asynchronicznie (uzupełnienie dla metody synchronicznej) – nauczyciel 

udostępnia materiały a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym np. nagrania 

lekcji, prezentacje, linki do materiałów edukacyjnych, dokumenty, filmy dostępne 

dla uczniów na platformie/w sieci, lekcje przez pracę w chmurze, łączenie pracy 

równoległej z pracą rozłożoną w czasie, np. wykonanie wspólnie mini projektu, 

poszukiwanie informacji w celu rozwiązania problemu, a następnie przygotowanie 

prezentacji efektów wspólnej pracy, konsultacje, podczas których nauczyciel jest dostępny 

on-line dla uczniów. Udostępnianie materiałów odbywa się za pośrednictwem e-dziennika 

– https://zsoitsiewierz.mobidziennik.pl , strony internetowej szkoły lub poczty 

elektronicznej a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów 

komórkowych ucznia lub rodziców. 

d) Nauczyciele prowadzą zdalne nauczanie ze szkoły jeżeli sytuacja na to pozwala lub 

ze swojego domu. 

e) W przypadku, gdy nauczyciel nie dysponuje odpowiednim sprzętem (komputerem, 

laptopem  z podłączeniem do Internetu), z którego mógłby skorzystać w domu, lub 

nie posiada warunków do realizacji takiego nauczania w warunkach domowych, może za 

zgodą dyrektora, wykorzystać sprzęt dostępny na terenie szkoły do użytkowania 

w warunkach domowych, po podpisaniu Umowy użyczenia w Sekretariacie. 

f) Uczniowie, w szczególnych przypadkach mogą wypożyczyć sprzęt komputerowy ze szkoły 

– (szkoła dysponuje komputerami stacjonarnymi) na czas nauczania zdalnego, 

po skontaktowaniu się z wychowawcą klasy. 

g) Nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, 

z zastosowaniem narzędzi informatycznych – na platformie Teams, uczniowie uczestniczą 

w lekcjach poprzez konto Teams. 

h) Nauczyciele dostosowują program nauczania do narzędzi, które stosuje się 

w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych 

uczniów, w tym Nauczyciel powinien zweryfikować program nauczania tak, aby 

dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. 

i) W trakcie nauczania zdalnego, w sytuacji, gdy nauczyciele korzystają ze swojego 

prywatnego sprzętu komputerowego, ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych 

osobowych uczniów, rodziców, innych nauczycieli oraz pracowników szkoły, które 

gromadzą i są zobowiązani do przestrzegania procedur określonych w polityce ochrony 

danych osobowych. 

j) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za prywatny sprzęt komputerowy. 

k) Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania i stworzenia warunków bezpieczeństwa 

i higieny pracy w miejscu wykonywania pracy nauczania zdalnego. 

l) Nauczyciele zobowiązani są do dokumentowania swojej pracy poprzez e-dziennik – 

https://zsoitsiewierz.mobidziennik.pl lub dokumentację wskazaną przez dyrektora szkoły. 

https://zsoitsiewierz.mobidziennik.pl/
https://zsoitsiewierz.mobidziennik.pl/
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m) Nauczyciele w czasie trwania trybu zdalnego są zobowiązani do utrzymywania stałego 

kontaktu z rodzicami, wychowawcą klasy poprzez e-dziennik, a w szczególnych 

przypadkach poczty elektronicznej szkoły losiewierz@o2.pl , telefonów. Kontaktując się z 

rodzicami, należy określić i podać do ich wiadomości sposoby oraz czas, kiedy nauczyciel 

jest dostępny dla rodziców. 

5. W czasie nauki zdalnej obowiązują następujące warunki weryfikowania wiedzy, 

informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach: 
a) Nauczyciele opracowują PSO zdalnego nauczania ze swoich przedmiotów, o których 

informują uczniów i rodziców/prawnych opiekunów. 

b) Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej 

(nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, 

quizów, projektów, zadań w czasie odroczonym (nauczanie w czasie odroczonym). 

c) Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, 

projektów umieszczonych w Internecie, na platformie Teams lub poprosić o samodzielne 

wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego 

poprzez e-dziennik. 

d) Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu 

zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia. 

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

podstawy programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek 

nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez 

nauczyciela. 

f) Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej 

pracy lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela. Wszystkie 

oceny przenoszone są do e-dziennika. 

g) Rodzic jest poinformowany o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego 

ocenach poprzez e –dziennik. 

h) Wychowawcy klas są zobowiązani do sprawdzania dostępności e-dziennika dla rodziców. 

i) Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu 

przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość  

poprzez  e-dziennik.  

j) Nauczyciel archiwizuje prace domowe poszczególnych uczniów istotne dla oceny 

sumującej i przechowuje je do wglądu.   

k) Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości 

psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej, 

uwzględniają wskazania Opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, IPET`ów. 

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

z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu. 

m) Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego 

ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel umożliwia mu 

wykonanie tych zadań w alternatywny sposób, 

n) W czasie pracy zdalnej nauczyciele ustalają oceny bieżące za wykonywane zadania, 

w szczególności za: 

a. pracę domową (prace pisemne, karty pracy, zdjęcie wykonanej pracy, nagranie itp.), 

b. wypracowanie,  

c. udział w dyskusjach on-line, wypowiedź na forum, 

d. inne prace, np.: referaty, prezentacje, projekty itp., 

mailto:losiewierz@o2.pl
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e. rozwiązywanie testów, quizów, rebusów itp., 

f. wszelkie formy aktywności wskazane przez nauczyciela, 

g. odpowiedź ustną. 

o) Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany 

ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez 

ucznia, przy czym Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych 

wskazówek technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych 

powinno zostać wykonane, wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, 

określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane 

w sposób prawidłowy lub zawiera błędy. 

p) Nauczanie zdalne może być prowadzone dla danej klasy, pozostałe klasy w szkole uczą 

się stacjonarnie (mówimy wówczas o nauczaniu hybrydowym dla szkoły) lub nauczanie 

zdalne może być prowadzone dla całej szkoły.  

6. Nauczanie hybrydowe:   
a) Klasa objęta kwarantanną przechodzi na system zdalny– dotyczą jej wówczas procedury 

nauki zdalnej określone w pkt. 4, 5 niniejszych Procedur. 

b) Wszystkie klasy przechodzą na system zdalny w określonych dniach tygodnia – obowiązują 

procedury określone w pkt. 4, 5 niniejszych Procedur. 

c) Pozostałe klasy pracują stacjonarnie. Nauczyciele uczący w klasie objętej kwarantanną, lub 

dniami nauczania zdalnego uczą pozostałe klasy w sposób stacjonarny (chyba, że SANEPiD 

zdecyduje o wysłaniu nauczycieli na kwarantannę, wtedy organizowane będą zastępstwa 

w miarę możliwości kadrowych), lekcje z klasą wyłączoną z nauczania stacjonarnego 

Nauczyciele prowadzą zdalnie ze szkoły. 

d) Nauka odbywa się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.  

e) W nauczaniu stacjonarnym w szkole obowiązują zasady ustalone z początkiem roku 

szkolnego (określone w PSO nauczyciela, Statucie i Regulaminach szkolnych). 

7. Prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach przygotowania do egzaminów zewnętrznych 

a) Zajęcia dodatkowe prowadzone są dla uczniów klas, w których w bieżącym roku szkolnym 

odbywać się będą egzaminy zewnętrzne (zawodowe, maturalne) 

b) W zajęciach dodatkowych może uczestniczyć tylko uczeń zdrowy, bez objawów 

chorobowych. W spotkaniu w szkole nie może uczestniczyć uczeń, który przebywa 

na izolacji czy kwarantannie i którego rodzina przebywa na kwarantannie. 

c) W celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego podczas organizacji zajęć dodatkowych 

w szkole rygorystycznie będą przestrzegane zasady: 

 4 m2 na osobę,  

 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami  

 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji 

d) Wszyscy przebywający w szkole powinni bezwzględnie stosować zasady higieny: często 

myć ręce i nie podawać ręki na powitanie, zachowywać dystans, a także unikać dotykania 

oczu, nosa i ust.  

e) Należy zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania, 

stosownie zwracać uwagę innym w tym zakresie.  

8. W szkole w ustaleniu z rodzicami uczniów mogą być prowadzone zajęcia o charakterze 

specjalistycznym, terapeutycznym, rewalidacyjnym, obowiązują wówczas przepisy ujęte 

w pkt 7, a także  w następnych paragrafach niniejszej Procedury. 
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§2. Zadania rodziców 

 
1. Poinformowanie Wychowawcy, jeśli zmianie uległ numer telefonu. 

2. Natychmiastowe poinformowanie dyrektora szkoły, jeśli u ucznia (lub jego rodziny), 

który korzystał z zajęć dodatkowych wykryto koronawirusa. 

3. Zaopatrzenie córki/syna w maseczkę i rękawiczki. 

4. Dopilnowanie, aby uczeń nie wychodził na w zajęcia dodatkowe zbyt wcześnie. 

5. Konieczność wypełnia Załącznika 1. Przez Rodzica/Opiekuna prawnego stanowiące 

załącznik do niniejszej Procedury. Wypełniony Załącznik 1 (ew. przepisany odręcznie 

i sfotografowany) Rodzic przesyła do nauczyciela, który prowadzi zajęcia dodatkowe 

przygotowujące do egzaminów zewnętrznych - poprzez e-dziennik (ew. mailem do 

nauczyciela) 2 dni przed konsultacjami.  

W szczególnych sytuacjach można dostarczyć Zgodę – Załącznik 1 nauczycielowi 

w dniu przyjścia na konsultacje. 

 

 

§ 3 Zadania uczniów 

 
1. Uczeń, przed uczestnictwem w zajęciach dodatkowych przygotowujących do egzaminu 

maturalnego/zawodowego, kontaktuje się z wychowawcą poprzez e-dziennik. 

2. 2 dni przed zajęciami dodatkowymi, uczeń ma obowiązek przesłania Zgody                        

( Załącznik 1 do Regulaminu – str. 12), jeżeli Rodzic wcześniej jej nie przesłał.  

3. Z zajęć w formie zajęć dodatkowych mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez  

objawów choroby zakaźnej. 

4. Z  konsultacji nie mogą korzystać uczniowie, których członkowie rodziny (domownicy) 

przebywają na kwarantannie lub w izolacji.  

5. Uczniowie korzystający z konsultacji wchodzą do szkoły wyłącznie wejściem głównym  

od strony ul. Tadeusza Kościuszki. 

6. Uczeń powinien być zaopatrzony w maseczkę i rękawiczki, własne przybory szkolne. 

7. Przy  wejściu  do  szkoły  znajduje  się  płyn  do  dezynfekcji  rąk (wraz  z  informacją 

o obligatoryjnym  dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z  którego 

obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły a jeżeli ma 

przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji, powinna 

natychmiast przejść do łazienki i umyć ręce.  

8. Oczekując na wejście do szkoły, uczeń powinien zachować społeczny dystans – ok. 2m. 

9. Uczeń przychodzi do szkoły o godzinie wyznaczonej terminarzem zajęć dodatkowych 

i opuszcza szkołę niezwłocznie po ich zakończeniu.  
10. W przypadku konieczności pozostania w szkole ze względu na komunikację – uczeń, 

oczekując na autobus, przebywa w wyznaczonym miejscu.   

11. Uczeń informuje Pracownika przy wejściu, że przesłał lub posiada ze sobą Zgodę 

Rodzica, na wypełnianie przez szkołę Proceduralnych warunków ochrony zdrowia 

uczniów, nauczycieli i pracowników, w tym na pomiar temperatury – pracownik mierzy 
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temperaturę termometrem bezdotykowym, przy wejściu, także podczas pobytu 

w szkole. W wyjątkowych przypadkach rodzic może wyrazić Zgodę przez telefon.  

12. Uczeń przechodzi od razu do sali, w której odbywają się zajęcia dodatkowe. 

Tam oczekuje na niego nauczyciel i wyznacza mu miejsce.  

13. Przemieszczając się korytarzem szkolnym, uczeń zobowiązany jest zachować 

społeczny dystans – ok. 2 m. 

14. Uczeń w czasie zajęć dodatkowych do egzaminu korzysta z własnych podręczników 

oraz przyborów, nie może ich pożyczać. Maseczka może zostać zdjęta, gdy jest 

w ławce, przy jej opuszczaniu ławki zakłada maseczkę. 

15. Uczeń nie korzysta z szatni, zabiera kurtkę itp. ze sobą do sali. 

 

. 

§4. Zadania nauczyciela 

 
1. Zajęcia dodatkowe dla uczniów odnośnie egzaminów zewnętrznych prowadzone są 

po ustaleniach z rodzicami, uczniami, wychowawcą, dyrektorem szkoły.  

2. Nauczyciel wchodzi do sali w maseczce i oczekuje na ucznia w klasie. 

3. Wskazuje uczniom miejsce przy stolikach tak, aby zachować dystans w przestrzeni 

publicznej klasy – ławki w odległości co najmniej 1.5 m od siebie. 

4. Na początku zajęć nauczyciel przypomina o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa. 

5. Nauczyciel powinien zachowywać dystans społeczny w każdej przestrzeni szkoły, 

wynoszący ok. 2 m.  

6. W przypadku gdy  uczeń  zgłasza  brak  w  przyborach  szkolnych,  powinien  on  zostać 

uzupełniony  za  pośrednictwem  nauczyciela  prowadzącego  zajęcia, który powinien 

dostarczyć wcześniej zdezynfekowane przybory. 

7. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby nauczyciel zgłasza sytuację 

pracownikowi Administracji, by uczeń mógł być odizolowany w szkolnym Izolatorium 

z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić 

rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły. W związku 

z powyższym w szkole zostaje wyznaczona sala przy pracowni nr 6 do izolacji osób 

z objawami chorobowymi.  

8. Jeżeli nauczyciel prowadzi konsultacje w tych samych salach dla poszczególnych grup 

uczniów, musi być zachowana ok. 1 godz. odstępu na dezynfekcję i wietrzenie sali.  

 

§ 5. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej 

 
1. Osobą odpowiedzialną za koordynowanie bezpiecznego przebywania w bibliotece oraz 

wchodzenia i wychodzenia do niej przez uczniów jest nauczyciel biblioteki. 

2. Nauczycielowi biblioteki zapewnia się środki do dezynfekcji. 

3. Ustala się zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, 

uwzględniając konieczny okres kwarantanny dla książek i innych materiałów 
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przechowywanych w bibliotekach (szczegółowe wytyczne: 

https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki).  

4. Godziny czasu pracy biblioteki będą dostosowane do czasu organizowanych w szkole 

zajęć dodatkowych lub w czasie ustalonym. 

5. W bibliotece może przebywać dwóch czytelników. Informację o tym należy zamieścić 

przed wejściem do biblioteki. Wymagany dystans przestrzenny minimum 2 metry. 

6. Wypożyczenia odbywają się bez wolnego dostępu do półek dla czytelników. Zbiory 

wybierają i podaje czytelnikom wyłącznie bibliotekarz.  

7. Zamówienia można też składać poprzez e-dziennik do p. prof. Olgi Dydak.  

8. Zwrócone książki powinny zostać odłożone na okres min.3 dni do skrzyni, pudła, torby 

lub na  wydzielone  półki  w  magazynie, bądź  regale. 

9. Należy pamiętać o założeniu rękawiczek. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń 

na kwarantannę. 

10. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania 

do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie włączyć do użytkowania. Okres 

kwarantanny książek w bibliotece zgodnie z § 5 pkt 8. (minimum 3 dni).  

11. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, 

na którym leżały książki.  

12. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami 

dezynfekcyjnymi. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu 

na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające. Nie można 

naświetlać książek lampami UV. 

 

§6. Zadania pracowników obsługi 

Higiena, czyszczenie dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 
1. Wyznaczony przez dyrektora pracownik mierzy temperaturę termometrem 

bezdotykowym przy wejściu wszystkim wchodzącym do szkoły. Uczeń powinien 

posiadać Zgodę (Zał. 1.) w wyjątkowych przypadkach rodzic może wyrazić zgodę przez 

telefon. 

2. Pracownicy obsługi i administracji powinni zachowywać dystans społeczny, w każdej 

przestrzeni szkoły, wynoszący ok. 2 m.  

3. Pracownicy obsługi prowadzą prace porządkowe przez cały dzień zajęć: 

 mycie powierzchni dotykowych (klamek do sal, w których odbywają się zajęcia 

dodatkowe - zajęcia zdalne prowadzone w szkole przez nauczycieli-  włączników 

do lamp, poręczy i toalet, poręczy krzeseł i blatów stołów, klawiatur komputera itp.) 

 wietrzenie sali po zajęciach lub między zajęciami z zachowaniem ok. 1 godziny 

odstępu między kolejnymi zajęciami w tej samej klasie. Należy wietrzyć sale co 

najmniej raz na godzinę. 

1. Przy wejściach do budynku szkoły są umieszczone pojemniki z płynem 

dezynfekującym do rąk oraz informacja o sposobie jego użycia oraz obowiązku 

dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły. 
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2. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły są zobowiązane do dezynfekowania dłoni lub 

zakładania rękawiczek ochronnych, muszą mieć zakryte usta i nos oraz nie przekraczają 

obowiązujących odległości dystansu publicznego (ok. 2 m).  

3. Rodzice /opiekunowie mogą wejść na teren placówki tylko w pierwszej części holu 

głównego – przy sekretariacie. Maksymalnie może przebywać do 3 rodziców. Nad tą 

dyspozycją czuwa pracownik obsługi. 

4. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszono plakaty z zasadami 

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

5. Toalety są dezynfekowane na bieżąco.  

6. Nad ciągłością i systematycznością prac dezynfekcyjnych, zamówieniami środków 

chemicznych opiekę  sprawuje sekretarz szkoły. 

7. 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 uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków 

służących do dezynfekcji.  

8. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, 

z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.  

 

§ 8. Zasady szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami/opiekunami 

prawnymi  
 

1. Jeżeli zaistnieje potrzeba szybkiego kontaktu z rodzicami, nauczyciel pod opieką, 

którego znajduje się uczeń, niezwłocznie powiadamia o tym sekretariat szkoły – 

telefonicznie bądź przez pracownika obsługi.  

2. Kolejno pracownik sekretariatu wykonuje bezpośrednie połączenie telefoniczne 

do rodzica. Jeżeli ten nie odpowiada kontaktuje się z kolejnym wskazanym numerem 

telefonu drugiego rodzica, zakładu pracy.  

3. Dane kontaktowe i dane osobowe dotyczące ucznia i jego rodziców, będą przetwarzane 

przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu 

i  przekazane odpowiednim służbom sanitarnym w przypadku podejrzenia lub 

stwierdzenia zachorowania na COVID 19 na terenie szkoły. 

4. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących 

i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu, telefon kontaktowy: 32 67416 12 lub 

e-mail: losiewierz@o2.pl  

5. Kontakt do szkolnego inspektora ochrony danych: inspektor@bezpieczne-dane.eu 

6. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją wyżej 

wskazanych celów przez Administratora i nie będą przetwarzane dla celów 

marketingowych lub w sposób zautomatyzowany.  

 

 

mailto:losiewierz@o2.pl
mailto:inspektor@bezpieczne-dane.eu
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§ 9. Przebywanie osób trzecich na terenie placówki 
 

1. Na czas obowiązywania Procedur związanych z zapewnieniem reżimu sanitarnego 

wprowadza się zakaz przebywania na terenie placówki osób postronnych, z wyjątkiem 

osób, które wejdą do szkoły w liczbie nie powodującej zmniejszenia dystansu 

w przestrzeni publicznej (do 3 osób przy sekretariacie, 1 osoba w sekretariacie)  

2. Wszystkie osoby postronne przebywające na terenie szkoły, zobowiązane są 

do zastosowania środków ochrony osobistej (rękawiczki jednorazowe i maseczka). 

3. Po opuszczeniu placówki należy zdezynfekować wszystkie powierzchnie dotykowe.  

 

§ 10. Postepowanie w przypadku podejrzenia zakażenia 

u pracowników lub ucznia 
 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną.  

2. W przypadku wystąpienia u pracowników niepokojących objawów nie powinni 

przychodzić do pracy, tylko zostać w domu i skonsultować się telefonicznie z lekarzem 

rodzinnym lub ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, ewentualnie z oddziałem 

zakaźnym, a w przypadku pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 

112 i poinformować, że mogą być zarażeni koronawirusem.  

3. W szkole wydzielono pomieszczenie przy Sali 6 na Izolatorium. 

4. Osoba izolowana (pracownik lub uczeń) przebywa w Izolatorium w maseczce 

ochronnej i pozostaje pod stałą opieką osoby wyznaczonej do nadzoru.  

5. Osoba nadzorująca znajdująca się w Izolatorium, wykorzystuje wszystkie dostępne 

środki ochrony indywidualnej.  

6. Nadzór nad osobą/uczniem umieszczonym w izolacji, w zależności od decyzji podjętej 

przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, należy sprawować do momentu 

przybycia rodzica (opiekuna)/współmałżonka lub do momentu przyjazdu wezwanej 

przez lekarza POZ karetki pogotowia.  

7. W przypadku wystąpienia u pracownika lub dziecka objawów sugerujących zarażenie 

COVID-19 należy niezwłocznie odsunąć pracownika od pracy, a ucznia odizolować 

od grupy. Automatycznie wstrzymać przyjmowanie uczniów i dopuszczanie 

pracowników do pracy, powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się 

do wydanych przez nią instrukcji i poleceń.  

8. W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostanie skierowana 

do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność koronawirusa, 

powinna o jego wynikać niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły poprzez e-dziennik 

lub Sekretariat.  

9. W przypadku, gdy pracownik szkoły lub dziecko zostali skierowani do szpitala 

z podejrzeniem COVID - 19, dyrektor szkoły w porozumieniu z państwowym 

powiatowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji 

na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów. 
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10. Wspólne ustalenia SANEPiDU, Organu Prowadzącego i Dyrektora szkoły mogą 

skutkować przejściem klasy, klas na kwarantannę i nauczanie zdalne. 

11. Rodzic każdorazowo jest zobowiązany poinformować dyrektora szkoły o wyniku 

konsultacji lekarskiej, w szczególności w przypadku stwierdzenia u dziecka podejrzenia 

zarażenia koronawirusem.  

12. Należy ustalić listę osób, które miały kontakt z zarażoną osobą i zalecić stosowanie się 

do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.  

 

 § 11. Postanowienia końcowe 
 

1.  Procedury Organizowania Nauczania Zdalnego oraz prowadzenia zajęć dodatkowych 

obowiązują w szkole od 19.10.2020 do czasu ich odwołania.  

2. Wszyscy uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły zobowiązani są do ich stosowania 

i przestrzegania. 

 

Siewierz, 17 października 2020 r. 
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Załącznik 1  
do PROCEDURY  

ORGANIZOWANIA NAUCZANIA ZDALNEGO 

i zajęć dodatkowych w okresie pandemii  

w  ZSOiT w Siewierzu 

 

 
 

……………………………………………………..  

Imię i nazwisko Rodzica/Praw.Opiek.  

……………………………………………………….  

Telefon  

 

 

Z G O D A  

na uczestnictwo ucznia w zajęciach dodatkowych w szkole 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Procedurami  Organizowania Nauczania Zdalnego i zajęć 

dodatkowych w okresie pandemii w ZSOiT w Siewierzu.  

Wyrażam zgodę na uczestnictwo syna/córki*………………….……………………….……................................ 

                                                                                       (Imię i nazwisko) 

ucznia kl. ………........      Technikum/Liceum Ogólnokształcącego* w ZSOiT w Siewierzu,   w  zajęciach 

dodatkowych w szkole z egzaminu zawodowego/ matury/ zajęć specjalistycznych* 

w dniach…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

z zachowaniem reguł ujętych w Procedurach Organizowania Nauczania Zdalnego i zajęć dodatkowych 

w okresie pandemii w ZSOiT w Siewierzu.  

 

…………………………………..                                                                          …………………………………………………..  

Miejscowość, data                                                                               podpis Rodzica/Prawnego opiekuna 

 

*niepotrzebne skreślić lub przepisać właściwe 

 


