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Rok szkolny 2021-2022 

REGULAMIN  SPOSOBU  ORGANIZACJI  CZASU PRACY ,NAUKI W ZWIĄZKI Z ZAPOBIEGANIEM , 

PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM 

WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO 

 
I. Przepisy ogólne 

 

§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 sytuacje epidemiologiczną. 

§2. Wokresie funkcjonowaniaszkoły w reżimie sanitarnymrealizacjazadań szkoły, w tym 

realizacjapodstawy programowej odbywa się w trybie stacjonarnym,zgodniez zaopiniowanym 

przez Radę Pedagogiczną tygodniowym planem zajęć oraz arkuszem organizacyjnym. 

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

Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 

§4.Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może być zagrożeniem dla 

zdrowia uczniówszkoła w każdej chwili może przejść w tryb realizacji zadań online lub tryb 

pracy mieszany, w którym część oddziałów lub uczniów będzie pracowała w systemie 

tradycyjnym – stacjonarnym z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, a część w systemie 

online.  

§5. Regulamin opisuje działania przygotowujące szkołę do zmiany trybu pracy wykonywane 

jeszcze w trybie pracy stacjonarnej 

II.   Zasady pracy szkoły w reżimie sanitarnym 

§6. [Zasady dotyczące ogólnej organizacji pracy szkoły] 

1. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się  zgodnie z planem lekcji  zgodnie z tygodniowym 

rozkładem zajęć. 

2. Do szkoły przychodzą tylko uczniowie/pracownicy/ osoby z zewnątrz/ zdrowi - bez 

objawów przeziębienia i bez temperatury. Uczniowie z objawami przeziębienia lub 

temperaturą są odsyłani do domu zgodnie z Procedurą  postępowania z uczniem, u 

którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19.  
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3. Przy wejściach wydzielono śluzy ochronne, przestrzeń wspólną, czyli pomieszczenie  

oddzielone wiatrołapem, które ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i 

pracownikom w przypadku pojawienia się osoby zakażonej COVID 19, która weszła 

na teren placówki.  

4. Sprawy administracyjne i różne, w tym skargi  adresowane do dyrektora,  rady 

pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego  należy kierować do 

sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na 

adressekretariat@sp2trzcianka.dlaedu.pl , lub kontaktować się z sekretariatem 

telefonicznie  pod numer   67 2163019 

5. Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie 

rodzice i opiekunowie uczniów oraz osoby, których wejście zostało wcześniej 

uzgodnionetelefonicznie lub mailowo w sekretariacie szkoły.  

6. W czasie zajęć szkolnych, co godzinę, bezpiecznymi środkami odkażającymi 

wycierane są ciągi komunikacyjne, klamki, umywalki, baterie łazienkowe, toalety oraz  

szatnie.  

7. W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk. 

8. Zawiesza sięogranicza się do odwołania, funkcjonowanie dystrybutorów. Uczniowie 

przynoszą z domu kanapki i picie. 

9. Rodzice, opiekunowie i osoby z zewnątrz zobowiązani są do zakrywania ust i nosa 

oraz zachowania 1,5 m dystansu  w stosunku do osób przebywających w tym 

otoczeniu. 

10. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub 

nałożyć jednorazowe rękawice ochronne. 

11. Pomieszczenia są  wietrzone na każdej przerwie. 

12. W czasie zajęć pracownicy obsługi dezynfekują ciągi komunikacyjne, w tym 

powierzchnie dotykowe poręcze, wyłączniki światła, klamki. 

§7.[Zasady bezpiecznego zachowania uczniów w czasie przebywania na zajęciach lekcyjnych 

i naprzerwie] 

1. Uczniowie są wyposażeniw maseczkę ochronną.  

2. W czasie przebywania w szkole, w przestrzeniach wspólnych na przerwach (korytarze, 

szatnie, wejścia) uczniowie są zobowiązani zachowywać dystans społeczny  – 1, 5 m 

od drugiej osoby oraz założyć maseczkę 

3. W każdej klasie jest płyn do dezynfekcji rąk. 

mailto:sekretariat@sp2trzcianka.dlaedu.pl
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4. Jeżeli jest to możliwe należy(jak najczęściej)organizować prowadzenie zajęć klasach 

I-III, zajęćwychowania fizycznego oraz innychzajęćna powietrzu, tj. w otwartej 

przestrzeni na terenie szkoły. 

§7. [Zasady bezpiecznego zachowania w bibliotece] 

1. Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów według harmonogramu .    

2. Osoby z zewnątrz, zgodnie z zaleceniem GIS, dotyczącym ograniczania przebywania 

osób z zewnątrz na terenie szkoły, w czasie pandemii COVID 19, nie mogą korzystać z 

biblioteki szkolnej.  

3. Wchodząc do biblioteki uczniowie dezynfekują przy wejściu ręce. Nauczyciel – 

bibliotekarz pracuje w środkach ochrony osobistej – jednorazowych rękawiczkach. 

4. Uczniowie nie mogą przekraczać wyznaczonych  przez bibliotekarza linii  „drogi 

brudnej” – z książkami do zwrotu oraz „drogi czystej”  z wypożyczonymi książkami 

(oznakowanie na podłodze) 

4. Książki, po zdjęciu z ewidencji uczniowie odkładają do wskazanego opisanego datą 

pudła, gdzie przez 2 dni będą w tzw. kwarantannie bibliotecznej, zanim można je będzie 

bezpiecznie wypożyczyć innym.  

5. W bibliotece może przebywać jednocześnie 2 osoby, z zachowaniem dystansu  2m 

odległości od siebie. Do bibliotekarza podchodzi jedna osoba.  

III. Przygotowanie szkoły do pracy online 

§ 9. [Ustalenie platformy edukacyjnej]  

1. Nauka zdalna jest kontynuacją nauki stacjonarnej i traktowana jest jako realizacja 

obowiązku szkolnego. 

 2. Termin wprowadzenia nauki zdalnej, czas jej trwania i zasięg ustala Dyrektor szkoły.  

3. Dyrektor szkoły informuje rodziców i uczniów o przejściu na naukę zdalną, w tym także o 

modyfikacji tygodniowego planu zajęć za pomocą dziennika elektronicznego. 

 4. Nauczyciele podczas organizacji nauki zdalnej uwzględniają możliwości psychofizyczne i 

techniczne wszystkich uczestników tego procesu, w tym w szczególności uczniów i ich 

rodziców. 
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5. Nauczyciel prowadzi nauczanie i wychowanie, w tym udostępnia materiały do pracy 

zdalnej, wykorzystując wskazaną przez Dyrektora szkoły platformę edukacyjną Microsoft 

Teams. 

6. Wskazana platforma edukacyjna jest obligatoryjna dla wszystkich prowadzących zajęcia 

oraz dla uczniów. 

7. Realizacja zajęć odbywa się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć stacjonarnych, 

dostosowanym do bieżących możliwości organizacyjnych szkoły, możliwości 

psychofizycznych uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu 

dnia, a także zasadą przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich 

użycia 

§10.[Zadania wychowawców klas] 

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

wychowawcy klas  w czasie pracy w reżimie sanitarnym zbiorą informacje dotyczące: 

a) aktualnych telefonów i adresów mailowych uczniów i rodziców w swojej klasie,  

b)  dostępu do Internetu  oraz sprzętu komputerowego w warunkach domowych w 

czasie trwania zajęć on-line,  

2.Wychowawcy zorganizują spotkanie online klasy i ustalą przyczyny nieobecności osób, 

które na spotkanie się nie zalogowały, będą utrzymywali z uczniami stały kontakt online  

3. Wychowawcy zorganizują we wrześniu spotkanie z rodzicami z zachowaniem zasad 

reżimu sanitarnego (klasa podzielona na pół, grupy nie większe niż 15 osób, 

odpowiednie rozłożenie ławek, maseczki, dystans społeczny, dezynfekcja rąk i 

pomieszczenia po opuszczeniu sali przez jedną grupę rodziców) – na którym przekaże 

informacje o zasadach pracy szkoły w bieżącym roku szkolnym i omówi sposób 

monitorowania obecności dzieci na zajęciach on-line. 

§10.[Zadania nauczycieli] 

1. Nauczyciele zorganizująspotkanie online z klasami, w których uczą.  

2. Spotkania online będą zorganizowane zgodnie ze strategiami efektywnego uczenia 

(strategiami oceniania kształtującego) – jasno podane cele i kryteria sukcesu, zadania 

wyzwalające aktywność uczniów, metody aktywizujące, informacja zwrotna, 

podsumowanie zajęć. 

3. Spotkania z klasą online będą podlegały obserwacji w nadzorze pedagogicznym 
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IV. Organizacja i zasady pracy szkoły w trybie online  

§11. [Przepisy ogólne] 

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

umysłowej uczniów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych. 

Niedopuszczalne są sytuacje nadmiernego obciążania uczniów przekazywanymi do 

realizacji zadaniami przez poszczególnych nauczycieli przedmiotów oraz nadmierne 

obciążenie pracą przed monitorem komputera.  

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

lekcja online trwa 45 minut – w tym 30  minut to spotkanie z uczniami na platformie a 

15 minut samodzielne lub zespołowe rozwiązywanie zadania głównego związanego z 

tematem zajęć.  

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

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

klasą na uzgodnionej platformie Microsoft Teams. 

5. Nauczyciele oddziału przedszkolnego, klas I – III, prowadzący wczesne wspomaganie 

rozwoju oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze lub zajęcia uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi są dostępni dla uczniów, rodziców i nauczycieli 

w godzinach swojej pracy za pomocą wykorzystania środków komunikacji 

elektronicznej. Informują rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach 

ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu  

6. Nauczyciele specjaliści (pedagog, psycholog) są dostępni dla uczniów, rodziców i 

nauczycieli w godzinach swojej pracy za pomocą wykorzystania środków komunikacji 

elektronicznej Prowadzą wsparcie indywidualne i grupy wsparcia on-line. Można się z 

nimi kontaktować za pomocą Microsoft Temas i E-dziennik. 

7. Nauczyciele organizujący proces kształcenia uczniów niepełnosprawnych ustalą 

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

liczbą godzin w umowie o pracę.  
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8. Nauczyciele bibliotekarze są dostępni dla uczniów w godzinach swojej pracy za 

pomocą wykorzystania środków komunikacji elektronicznej. Ich zadania to: 

1) udostępnianie zasobów biblioteki on-line, 

2) udzielanie wsparcia uczniom przy wykonywaniu zadań i aktywności zleconych 

przez nauczycieli, szczególnie w zakresie wskazywania literatury przedmiotu 

w formie elektronicznej,  

3) publikacja raz w tygodniu recenzji ciekawej książki jako zachęta do jej 

przeczytania, 

4) prowadzenie bloga, czatu na temat ciekawych publikacji, literatury …… 

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

środków  

komunikacji elektronicznejw godzinach swojej pracy. Prowadzą konsultacje i wsparcie 

w zakresie rozpowszechniania ciekawych zabaw i gier do wykorzystania w czasie  

 przedłużającego się pobytu dzieci w domu.  

§12. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób  weryfikacji wiedzy i 

umiejętności uczniów 

1. Ocenianie bieżące polega na wystawieniu oceny zgodnie z przyjętą skalą PZO, z 

uwzględnieniem w szczególności: co uczeń zrobił dobrze, co wymaga poprawy, a także 

wysiłku wkładanego w wykonanie zadania przez ucznia za: 

a) odpowiedzi ustne w czasie zajęć on-line lub w trakcie rozmów telefonicznych; 

b) wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym; 

c) wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji/webinariów i innych form 

komunikowania się on-line; 

d) wykonanych w domu zadań zleconych przez nauczyciela, przesłanych mailem lub 

inną drogą elektroniczną, np. w formie projektu, prezentacji, plakatu, karty pracy; 

e) wypowiedzi pisemne uczniów na dany temat przesłane mailem lub inną drogą 

elektroniczną, 

f) testy on-line udostępnione na wybranej platformie. 

2. Na czas weekendu nauczyciele nie zadają prac uczniom. 

3. Prace wykonywane przez uczniów dostosowane są do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

4. Prace zadawane uczniom do samodzielnego wykonania w domu, które podlegają 

ocenie, uwzględniają warunki techniczne, takie jak dostęp ucznia do Internetu oraz jego 
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jakość, urządzenia dostępne do zdalnej nauki oraz liczbę osób, które oprócz ucznia z nich 

korzystają. 

5. Liczba zadanych prac zależy od nauczyciela przedmiotu, mając jednak na uwadze 

wyeliminowanie nadmiernego obciążenia i zachowanie odpowiednich warunków higieny. 

6. W okresie zdalnej nauki dopuszcza się przeprowadzenie jednej pracy klasowej z 

danego przedmiotu. 

7. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki 

związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu. 

8. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania 

zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, 

nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób –tj. np. za 

pomocą sms lub w wersji papierowej. 

9. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania 

zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma 

umożliwić mu wykonanie tych zadań za pomocą np. sms lub w wersji papierowej. 

10. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego 

kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom 

umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego 

zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia. 

11. Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także 

uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Uczniowie dodatkowo 

otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach na bieżąco w czasie zajęć 

on-line oraz konsultacji w trakcie wyznaczonych w tygodniowym planie godzin zajęć.  

12. Zasady przekazywania uczniowi materiałów edukacyjnych w przypadku, gdy uczeń 

nie ma dostępu do odpowiedniej platformy: 

a) każdy wychowawca klasy dokonuje sprawdzenia dostępności uczniów do narzędzi 

wykorzystywanych w edukacji zdalnej (laptop, zestaw komputerowy, tablet, iPhone, 

smartphone) oraz przekazuje zgromadzone informacje wychowawcom i na skrzynkę mailową 

dyrektora szkoły; 

b) w przypadku, kiedy uczeń nie ma dostępu do wyżej wymienionych narzędzi, 

wychowawca informuje o tym fakcie nauczycieli uczących w danej klasie, którzy są 

zobowiązani do przygotowania w ciągu dwóch dni materiałów edukacyjnych i ich przesłania 

do sekretariatu; 
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c) pracownik sekretariatu drukuje materiały, które może odebrać rodzic/prawny opiekun 

w „OKIENKU”, umiejscowionym przy wejściu głównym do szkoły; 

d) w szczególnych przypadkach dopuszcza się wysłanie materiałów pocztą; 

 

§14. Informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych 

przez ucznia ocenach 

 

1. Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także 

uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

2. W/w informacje mogą być przekazywane także za pomocą innych, uzgodnionych z 

rodzicem, dostępnych form porozumiewania się na odległość, w tym w czasie 

ustalonych w harmonogramie konsultacji  

3. Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz 

ocenach     na bieżąco w czasie zajęć on-line oraz konsultacji w trakcie wyznaczonych 

w tygodniowym planie godzin zajęć.  

§15. Zasady postępowania i zachowania uczniów podczas lekcji online  

1. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze prowadzone online przez pracowników szkoły przy 

użyciu komunikatorów mogą być rejestrowane, jeśli nauczyciel został o tym poinformowany i 

wyraził na to pisemną zgodę. 

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

zgody. 

3. 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 

Obecność innych uczniów na zajęciach (z innej klasy w szkole) oraz osób postronnych jest 

możliwa tylko za zgodą nauczyciela prowadzącego dane zajęcia (gość)  

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. 
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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. 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. 

17. 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. 

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

gromadzić w notesie zajęć.  

19. Uczestnictwo w zdalnym nauczaniu jest obowiązkowe. 

§18. Przepisy końcowe 

1. Niniejszy dokument stanowi informację uzupełniającą do Regulaminu pracy w trybie 

pracy zdalnej SP2 w Trzciance, jak i Zarządzenia nr 6 i 7 z dnia 25 marca 2020r. dla 

nauczycieli, uczniów i rodziców o zasadach nauczania na odległość. 

2. Wychowawcy klas udostępniają  rodzicom i uczniom informacje ich dotyczące na 

indywidualne konta ucznia i rodzica wskazane w dzienniku Vulcan. 

3. Dyrektor szkoły przekazuje drogą elektroniczną dokument w nauczycielom  

               szkoły w celu zapoznania się i przestrzegania. 

4. Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania zajęć lekcyjnych, konsultacji i spotkań 

prowadzonych w ramach kształcenia online. 

5. Zobowiązuje się uczestników zdalnego nauczania do przestrzegania etykiety 

językowej   i zachowania kultury w komunikacji z nauczycielami. 
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6. Wszelkie uwagi, wnioski o organizacji i przebiegu zdalnego nauczania kierować 

należy z zachowaniem drogi służbowej. 

7. Dyrektor szkoły jest dostępny dla nauczycieli, rodziców oraz uczniów w trakcie 

godzin pracy przez  e-dziennik. 

8. W sprawach administracyjnych (wydawanie zaświadczeń, legitymacji, użyczenie 

sprzętu komputerowego, itp.) należy kontaktować się elektronicznie z sekretariatem 

szkoły. adres do kontaktu: sp2wt@interia.pl 

9. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie 

szkoły zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na 

stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały 

kontakt z zakażonym. 
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