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PROCEDURY POSTĘPOWANIA W CZASIE EPIDEMII 

KORONAWIRUSA SARS – CoV – 2 W ZESPOLE SZKÓŁ 

PONADPODSTAWOWYCH W GRYFINIE 

I  

ORGANIZACJA PRACY – INFORMACJE WSTĘPNE 

§1 

1. Wszyscy pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich rodzice zobowiązani są do zapoznania się  

z procedurą postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem.  

2. Lista najważniejszych numerów telefonicznych wywieszona jest przy wejściu do budynku 

szkoły oraz budynku internatu. 

3. 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 (załącznik) 

4. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie 

lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji 

5. Do budynku szkoły wchodzić należy wyłącznie głównym wejściem, ze względu na 

konieczność dezynfekcji rąk. Wychodzenie z budynku szkoły może odbywać się dowolnym 

wyjściem. 

6. Przy wejściu do budynku szkoły oraz budynku internatu znajdują się urządzenia do dezynfekcji 

rąk wraz z instrukcją użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący mają obowiązek 

dezynfekcji rąk.  

7. Do szkoły uczniowie, jak i pracownicy szkoły wchodzą wyłącznie głównym wejściem,  

z zachowaniem dystansu społecznego. 

8. Uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny 

między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

9. Przebywanie rodziców oraz osób odwiedzających szkołę jest ograniczone do niezbędnego 

minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (maseczka, obowiązkowa 

dezynfekcja rąk przy wejściu) i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym  

lub mailowym. 
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10. Do pomieszczeń administracyjnych (tj. sekretariat, księgowość) nie mogą wchodzić osoby 

trzecie, w wyjątkowych sytuacjach kiedy załatwienie sprawy wymaga osobistego kontaktu, 

osoby te muszą mieć osłonięte usta i nos oraz jednorazowe rękawiczki. 

11. Sale lekcyjne oraz pomieszczenia, w których przebywają uczniowie  wietrzone są minimum 

co godzinę. 

12. W trakcie przerw, jak i przed lekcjami wskazany jest pobyt uczniów na świeżym powietrzu 

w obrębie terenu szkoły. 

13. Uczniowie, jak i pracownicy szkoły przebywający wewnątrz budynku szkoły w trakcie 

przerw, jak również przed lekcjami, jak i po ich zakończeniu obowiązkowo nakładają 

maseczkę na usta i nos przebywając oraz przemieszczając się po korytarzach szkolnych. 

14. Uczniowie  oraz nauczyciele mogą zdjąć maseczki dopiero po wejściu do sali lekcyjnej  

i zajęciu swojego miejsca w ławce. 

15. Ponadto w szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas 

kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  

16. Uczniowie zobowiązani są do posiadania własnych przyborów i podręczników, które w czasie 

zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku. Uczniowie nie powinni 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.  

17. Szkoła oraz internat dysponują termometrami bezdotykowymi oraz posiadają zgodę  

od rodziców / opiekunów prawnych na mierzenie temperatury w przypadkach 

uzasadnionych (załącznik). 

18. Nie organizowane są żadne wycieczki i  wyjścia poza teren szkoły. 

19. Jeśli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby jest niezwłocznie odizolowany 

 w odrębnym pomieszczeniu (gabinet pielęgniarki szkolnej). W przypadku stwierdzenia 

objawów chorobowych u większej ilości dany uczeń przebywa minimum 2 m w odległości 

od innych osób znajdujących się w tym pomieszczeniu. Natychmiast powiadamiany  

jest również rodzic/opiekun prawny w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.  

Całe zdarzenie zgłaszane jest również dyrekcji szkoły. 

20. Uczeń w odizolowanym pomieszczeniu przebywa z pielęgniarką, bądź wyznaczonym 

pracownikiem szkoły, który  posiada środki ochrony osobistej: fartuch ochronny, maseczka, 

przyłbicę, rękawiczki. Na czas oczekiwania na odbiór przez rodzica/opiekuna prawnego 

uczeń musi mieć założoną maseczkę. Uczeń odebrany zostaje przez rodzica/opiekuna 

bezpośrednio z izolowanego pomieszczenia. 

21. W roku szkolnym 2010/21 do odwołania nie organizuje się żadnych wycieczek szkolnych, 

uroczystości, konkursów oraz spotkań z osobami z zewnątrz. 
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22. O każdorazowym sposobie organizacji zebrań z rodzicami, wychowawcy klas informują  

za pośrednictwem uczniów oraz dziennika elektronicznego. 

 

 

II 

ZASADY OBOWIAZUJĄCE NAUCZYCIELI W NAUCZANIU STACJONARNYM 

§2 

1. Wychowawcy w dniu rozpoczęcia roku szkolnego wyjaśniają uczniom, jakie zasady 

bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole oraz zapoznają z wewnętrznymi, szkolnymi 

procedurami. 

2. Wychowawcy na zebraniach z rodzicami informują rodziców o obowiązujących w szkole 

procedurach oraz zasadach bezpieczeństwa. 

3. Nauczyciele na zajęciach z uczniami przypominają uczniom, aby nie pożyczali sobie 

przyborów i podręczników. 

4. Nauczyciele pamiętają o systematycznie wietrzeniu sali po każdych zajęciach lub w trakcie 

zajęć, jeśli zachodzi taka potrzeba. 

5. Nauczyciele przypominają uczniom na koniec każdej lekcji o pojedynczym i spokojnym 

opuszczaniu klasy z zachowanie dystansu społecznego, o konieczności włożenia na czas 

przerwy i przebywania na korytarzach szkolnych maseczki, a także  o częstym i regularnym 

myciu rąk, ograniczaniu korzystania z telefonów komórkowych i zachowaniu zasad 

bezpieczeństwa podczas przerwy. 

6. Nauczyciele zachowują zasady higieny rąk, dróg oddechowych i bezpiecznej odległości. 

7. Nauczyciele starają się zachować bezpieczny dystans w pokoju nauczycielskim w czasie 

przerw. 

8. Nauczyciele w trakcie przemieszczania się po budynku szkoły podczas przerw zobowiązani 

są do noszenia maseczki / przyłbicy. 
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III 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE UCZNIA W TRAKCIE NAUCZANIA STACJONARNEGO 

§3 

1. Uczeń nie powinien przychodzić do szkoły jeżeli jest chory lub w jego domu przebywa ktoś 

na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas musi pozostać w domu oraz stosować się  

do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

2. Uczeń zobowiązany jest na lekcjach do korzystania wyłącznie  z własnych podręczników  

i przyborów.  

3. W drodze do i ze szkoły zaleca się uczniom korzystać z osłony na usta i nos oraz zachować 

dystans społeczny, szczególnie w środkach komunikacji miejskiej. 

4. Przed wejściem do szkoły uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce.  

5. Uczeń zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zasad higieny: często myje ręce 

wodą z mydłem i nie podaje ręki na powitanie, zachowuje dystans, a także unika dotykania 

oczu, nosa i ust. 

6. W czasie przerw, uczniowie przebywający w budynku szkolnym, zobowiązani  

są do zakładania maseczek. 

7. Uczeń zobowiązany jest zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas 

kichania czy kasłania i stosownie zwraca uwagę innym w tym zakresie.  

8. Uczeń zobowiązany jest do unikania większych skupisk osób, zachowuje dystans 

przebywając na korytarzu, w toalecie, w innych pomieszczeniach wspólnych na terenie 

całej szkoły.  

9. Uczeń korzystając z biblioteki szkolnej, zobowiązany jest do zapoznania się  

ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek.  

10. Na zajęciach uczniów obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych, 

chyba, że nauczyciel wyrazi na to zgodę, jeśli jest to niezbędne do przeprowadzenia lekcji. 

11. W czasie przerw zachęca się uczniów do przebywania na świeżym powietrzu w obrębie 

terenu szkoły. 
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IV 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID – 19 

§4 

1. Nauczyciele/pracownicy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni 

przychodzić do pracy, powinni zostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze Stacją 

Sanitarno - Epidemiologiczną oraz powiadomić Dyrektora szkoły. 

2. W razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie (999 lub 112) 

 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.  

3. W przypadku wystąpienia u nauczyciela/pracownika niepokojących objawów sugerujących 

zakażenie Dyrektor niezwłocznie odsuwa go od pracy. Jeżeli niepokojące objawy 

występują u nauczyciela wstrzymuje również przyjmowanie uczniów do szkoły. 

Obowiązkowo powiadamia Stacją Sanitarno -Epidemiologiczną, Organ Prowadzący, Organ 

Nadzorujący szkołę, a nauczyciel/pracownik stosuje się ściśle do wydanych instrukcji  

i poleceń.  

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał w/w nauczyciel/pracownik poddaje się 

gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji, ewentualnemu ozonowaniu. 

5. Należy stosować się ściśle do zaleceń SANEPiD- u przy ustalaniu wdrażania dodatkowych 

procedur w konkretnym przypadku.  

6. Należy przygotować listę osób przebywających w tym samym czasie z osobą podejrzaną  

o zakażenie oraz zaleca się im stosowanie do wytycznych GIS odnoszących się do osób, 

które miały kontakt z zakażonym. 

7. Jeśli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby jest niezwłocznie odizolowane 

 w odrębnym pomieszczeniu. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych 

 u większej ilości - uczeń przebywa minimum 2 m odległości od innych osób znajdujących 

się w tym pomieszczeniu. Jednocześnie natychmiast jest powiadomiony rodzic/opiekun  

w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły. Całe zdarzenie natychmiast zgłaszane jest 

również dyrekcji szkoły. 

8. Uczeń w odizolowanym pomieszczeniu przebywa z pielęgniarką, bądź wyznaczonym 

pracownikiem szkoły, który  posiada środki ochrony osobistej: fartuch ochronny, maseczka, 

przyłbica, rękawiczki. Na czas oczekiwania na odbiór przez rodzica/opiekuna uczeń musi 

mieć założoną maseczkę. Uczeń będzie odebrane przez rodzica/opiekuna bezpośrednio  

z izolowanego pomieszczenia. 
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V 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS ZDALNEGO I HYBRYDOWEGO NAUCZANIA 

§5 

1. Wychowawcy klas w pierwszym tygodniu zajęć ustalają czy uczniowie mają dostęp  

do infrastruktury informatycznej i internetu w warunkach domowych, umożliwiających 

kontakt z nauczycielami prowadzącymi zajęcia.  

2. Wychowawcy informują uczniów, że w przypadku przejścia na zdalny tryb nauczania,  

do komunikacji i prowadzenia zajęć w czasie rzeczywistym wykorzystywana będzie 

aplikacja Zoom. Zachęcają, także uczniów do zainstalowania i przetestowania bezpłatnej 

wersji wspomnianego oprogramowania. 

3. Nauczyciele w zespołach przedmiotowych: 

a) dokonują do 15 września 2020 r. modyfikacji programów nauczania na potrzeby 

ewentualnego nauczania zdalnego lub hybrydowego, 

b) ustalają tygodniowy zakres treści nauczania oraz formy prac klasowych i zadań 

domowych, z uwzględnieniem aktualnych zaleceń medycznych i bhp odnośnie czasu 

korzystania z urządzeń technicznych, 

c) podejmują decyzję o sposobie monitorowania postępów uczniów, weryfikacji  

ich wiedzy i umiejętności oraz informowania uczniów i rodziców o postępach dziecka  

w nauce i uzyskiwanych przez niego ocenach. 

4. W przypadku całkowitego lub częściowego zawieszenia zajęć w formie stacjonarnej 

nauczyciele zobowiązani są do: 

a) wykorzystywania aplikacji Zoom do prowadzenia zajęć w czasie rzeczywistym, 

b) dokumentowania pracy własnej, 

c) systematycznej realizacji treści programowych, 

d) poinformowania uczniów i ich rodziców o sposobach oceniania, sprawdzania 

frekwencji, wymagań w odniesieniu do pracy własnej uczniów, 

e) przygotowywania materiałów, scenariuszy lekcji, w miarę możliwości prowadzenia 

wideokonferencji, publikowania filmików metodycznych, odsyłania do sprawdzonych 

wiarygodnych stron internetowych, które oferują bezpłatny dostęp, 

f) zachowania wszelkich zasad związanych z ochroną danych osobowych, zwłaszcza  

w pracy zdalnej poza szkołą, 

g) przekazywania uczniom odpowiednich wskazówek oraz instrukcji, 
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h) kierowania procesem kształcenia, stwarzając uczniom warunki do pracy indywidualnej, 

grupowej i zespołowej, 

5. Nauczyciel ma możliwość indywidualnego ustalenia form komunikowania się z uczniem 

wraz z ustaleniem godzin poza planem lekcji. 

6. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem podczas kształcenia  

na odległość stosownie do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

7.  Monitorowanie postępów uczniów odbywa się poprzez: 

a) obserwację pracy ucznia, w tym aktywność ucznia, 

b) zaangażowanie ucznia w kontaktach z nauczycielem i kolegami w grupie, 

c) rozwiązywanie zadań i wykonywanie prac wskazanych przez nauczyciela, 

d) terminowe wykonywanie zadań, 

e) wykazywanie własnej inicjatywy przez ucznia przy pojawiających się trudnościach, 

f) wykorzystywanie przez ucznia wiedzy i umiejętności wcześniej nabytych  

do wykonywania kolejnych zadań. 

8. Każdy nauczyciel ma obowiązek kontrolowania, czy uczeń odczytuje wiadomości  

z wysłanymi zadaniami do pracy zdalnej (potwierdzenie obecności na zajęciach nauki zdalnej). 

W sytuacji kiedy uczeń przez cały tydzień nie angażuje się sumiennie w zdalne nauczanie 

nauczyciel powiadamia o tym fakcie rodziców oraz przekazuje informację wychowawcy, który 

w sytuacji dalszych problemów z aktywnością ucznia osobiście kontaktuje się z rodzicami.  

W przypadku braku dalszych efektów wychowawca prosi o wsparcie pedagoga szkolnego.  

W sytuacji wyczerpania wszystkich powyższych rozwiązań pedagog powiadamia dyrekcję  

o problemach ucznia z realizacją nauki zdalnej. 

9.  Poza kontynuacją dotychczasowych form wsparcia, działania pedagoga w trakcie 

kształcenia na odległość powinny również uwzględniać profilaktykę problemów związanych  

z obecną sytuacją, izolacją uczniów, odpowiedzialnością za swoje czyny  

w kontekście bieżących zaleceń dot. stanu epidemii. 

10. Pedagog w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły prowadzi porady 

 i konsultacje związane ze zgłaszanymi przez rodziców i uczniów problemami przy pomocy 

dostępnych narzędzi komunikacji elektronicznej. 

11.  W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły i prowadzenia kształcenia  

na odległość Doradca zawodowy pozostaje do dyspozycji Dyrektora i kontynuuje realizację 

wewnątrzszkolnego programu doradztwa zawodowego. Doradca zawodowy w razie pytań  

ze stron uczniów pozostaje do ich dyspozycji. 
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12.  Wychowawcy internatu oraz pracownicy biblioteki w trakcie obowiązywania nauki zdalnej 

pozostają do dyspozycji Dyrektora, który może wyznaczyć zamienne zajęcia w ramach 

obowiązującego ich tygodniowego wymiaru pensum. 

13.  W sytuacji nauczania hybrydowego Dyrektor szkoły podejmuje decyzje, które klasy  

(lub grupy) odbywają naukę w szkole, a które będą realizować nauczanie zdalne w domu.  

W trakcie nauczania mieszanego nauczyciele prowadzą zajęcia w szkole łącząc się internetowo 

z określoną grupą uczniów według obowiązującego planu lekcji, ewentualnie w uzasadnionych 

przypadkach, za zgodą Dyrektora, zajęcia takie nauczyciele będą mogli prowadzić z domu. 

 

 

VI 

ZADANIA DYREKTORA PODCZAS NAUCZANIA ZDALNEGO I HYBRYDOWEGO 

§6 

1. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego może zawiesić zajęcia na czas 

oznaczony jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone 

zdrowie uczniów. 

2. Zawieszenie zajęć może dotyczyć grupy, klasy lub całej szkoły, w zakresie wszystkich  

lub poszczególnych zajęć. 

3. W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostki Dyrektor odpowiada za organizację 

realizacji zadań szkoły, w tym organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość, a w szczególności: 

a) ustala, czy uczniowie i nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, 

oprogramowania i internetu umożliwiających interakcję między uczniami 

 a nauczycielami prowadzącymi zajęcia, 

b) ustala, we współpracy z nauczycielami, technologie informacyjno-komunikacyjne 

wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć, 

c) określa zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do ustalonych 

technologii informacyjno-komunikacyjnych,  

d) ustala, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, 

z których uczniowie mogą korzystać, 
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e) ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania 

oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten zestaw, 

f) ustala, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, potrzebę modyfikacji  

w trakcie roku szkolnego realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego 

oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten program, 

g) ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć 

wynikających z ramowych planów nauczania, 

h) ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów  

na zajęciach oraz sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach 

edukacyjnych, 

i) zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem 

prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych 

konsultacji, 

j) ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz 

sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania 

uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, 

k) ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób 

ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia 

zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), a także warunki  

i sposób zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych, 

l) przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji 

zadań, w szczególności w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych, 

m) koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby 

edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów. 
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VII 

OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE W CZASIE NAUCZANIA ZDALNEGO 

§7 

1. Sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów zależą od specyfiki przedmiotu. 

2. W zależności od formy komunikacji z uczniem, nauczyciele monitorują i sprawdzają 

wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce według następujących wytycznych : 

a) ocenianiu podlega aktywność uczniów wykazywana podczas lekcji on-line; 

b) dodatkowe (związane z tematem przeprowadzonej lekcji), zlecone przez 

nauczyciela czynności i prace wykonane przez uczniów, 

c) ocenianiu podlegają prace domowe zadane przez nauczyciela i odesłane  

w wyznaczonym terminie poprzez pocztę elektroniczną lub inną ustaloną formę  

(np. poprzez komunikatory), 

d) ocenianiu podlegają prace pisemne, które zostały zadane ze stosownym 

wyprzedzeniem, 

e) odpowiedzi ustne udzielane w czasie rzeczywistym za pomocą komunikatorów 

elektronicznych, 

f) przygotowanie projektu przez ucznia. 

3. W ocenianiu zajęć z wychowania fizycznego, nauczyciel bierze pod uwagę  

prace pisemne ucznia bądź przygotowaną prezentację lub projekt dotyczące tematyki 

kultury fizycznej i edukacji prozdrowotnej oraz teoretyczną znajomość zagadnień 

sportowych, np. poprzez opracowanie planu rozgrzewki, opis zasad danej gry zespołowej 

lub przygotowanie tygodniowego planu treningowego.   

4. Nauczyciel wychowania fizycznego może rekomendować uczniom korzystanie  

ze sprawdzonych stron internetowych, na których zamieszczane są zestawy bezpiecznych 

ćwiczeń fizycznych i instruktaży tanecznych możliwych do wykonania w domu lub  

na świeżym powietrzu, np. na terenie dostępnych lasów i parków. 

5. Nauczyciel wychowania fizycznego może zachęcać uczniów do wypełniania dzienniczków 

aktywności fizycznej. 

6. Ocenianie zachowania uczniów polega na podsumowaniu zachowania ucznia w okresie 

poprzedzającym zawieszenie działalności szkoły, a także zachowanie ucznia w okresie 

nauki na odległość, a zwłaszcza jego systematyczności i aktywności w realizacji zleconych 

form nauki.  
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7. Przy ocenianiu zachowania można wziąć również pod uwagę kulturę korespondencji, którą 

odznacza się uczeń - tj. sposób w jaki formułuje wiadomości za pośrednictwem poczty 

elektronicznej do nauczycieli (np. z zachowaniem odpowiednich form grzecznościowych).  

8. W trakcie nauczania zdalnego z wykorzystaniem chociażby wideokonferencji można wziąć 

pod uwagę zachowanie ucznia w trakcie prowadzenia przez nauczyciela lekcji  

- np. czy przeszkadza nauczycielowi oraz innym uczniom w trakcie wypowiedzi. 

9. Ustalając ocenę klasyfikacyjną nauczyciel zobowiązany jest brać pod uwagę frekwencję 

ucznia od początku roku szkolnego. W trakcie kształcenia na odległość nauczyciel 

zobowiązany jest wziąć pod uwagę także możliwości ucznia w zakresie korzystania  

ze sprzętu elektronicznego, sytuację domową, rodzinną itd. 

10. Jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań ani przeszkód egzamin klasyfikacyjny  

i poprawkowy może być przeprowadzony zdalnie (za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej), wówczas protokół również wypełnia się zdalnie. 

 

VII 

ZASADY KORZYSTANIA Z INTERNATU I STOŁÓWKI 

§8 

1. Do internatu przyjmowani są jedynie zdrowi wychowankowie, bez objawów chorobowych 

dróg oddechowych, którzy nie mieli kontaktu z osobą zakażoną, podejrzaną o zakażenie 

oraz nie przebywają w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub w izolacji  

w warunkach domowych. 

2. Przed wejściem na teren  internatu wychowankowie obowiązkowo dezynfekują ręce. 

3. Wychowankowie mieszkający w internacie zobowiązani są do zapoznania się z informacją  

o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie internatu, przestrzegają tych zasad  

oraz   stosują się do poleceń wychowawcy. 

4. Rodzice / prawni opiekunowie wychowanka zanim zdecydują o pobycie dziecka  

w placówce zapoznają się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa 

obowiązujących w internacie ZSP w Gryfinie, wyrażają pisemną zgodę na pomiar 

temperatury termometrem bezdotykowym, przekazują kierownikowi internatu  

lub wychowawcy grupy aktualne dane do kontaktu telefonicznego w celu szybkiej 

komunikacji. 
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5. Wychowankowie podczas pobytu w internacie niezwłocznie zgłaszają wychowawcy każdy 

kontakt z osobą chorą / podejrzaną o zakażenie koronawirusem lub jeśli źle się poczują czy 

zaobserwują u siebie objawy infekcji. W takiej sytuacji wychowawca natychmiast izoluje 

wychowanka od innych osób umieszczając go w izolatce, niezwłocznie powiadamia 

rodziców/ opiekunów i umożliwia wychowankowi skorzystanie z teleporady medycznej.     

6. Wychowanek w odizolowanym pomieszczeniu przebywa z wychowawcą internatu, bądź 

wyznaczonym pracownikiem internatu, który  posiada środki ochrony osobistej: fartuch 

ochronny, maseczka, przyłbica, rękawiczki. Na czas oczekiwania na odbiór przez 

rodzica/opiekuna wychowanek musi mieć założoną maseczkę. Wychowanek będzie 

odebrany przez rodzica/opiekuna bezpośrednio z izolowanego pomieszczenia. 

7. W czasie pobytu w internacie wychowankowie są zobowiązani do ograniczania  

do niezbędnego minimum: korzystania z przestrzeni wspólnych w budynku, opuszczania 

swojego pokoju, kontaktów z innymi wychowankami. 

8. Wychowankowie mieszkający w internacie stosują zasady bezpieczeństwa – pamiętają  

o częstym myciu rąk wodą i mydłem, dezynfekują ręce przed wejściem do internatu,  

nie podają ręki na powitanie, stosują rekomendowany dystans społeczny min. 1,5 m. Często 

wietrzą swój pokój. 

9. Wychowankowie stosują się do zaleceń: podczas kaszlu i kichania zakrywają usta i nos 

zgiętym łokciem lub w chusteczką.   

10. W internacie stosuje się monitoring zachowania czystości i dezynfekcji na stołówce,  

w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych na II i III piętrze, w sali lekcyjnej Alfa,  

w ciągach komunikacyjnych. Dezynfekowane są powierzchnie dotykowe: klamki, poręcze, 

włączniki świateł, blaty stołów. 

11. W internacie obowiązuje zakaz odwiedzin. Rodzice / prawni opiekunowie wychowanka 

mogą przebywać w internacie w wydzielonej przestrzeni przy wejściu. 

12. Wychowankowie w zajmowanych pokojach mieszkalnych zachowują wysoki standard 

czystości, swoje rzeczy osobiste przechowują w przydzielonej szafce i półce, ograniczają 

dostęp do nich osób trzecich.   

13. Posiłki w kuchni internatu przygotowywane są z zachowanie reżimu sanitarnego  

z zastosowanie wszelkich wytycznych Generalnego inspektora Sanitarnego oraz 

Ministerstwa Zdrowia. 

14. Na stołówce podczas posiłków przebywać może jednocześnie maksymalnie 40 osób. 

Miejsca do spożywania posiłków wyznaczone są z zachowanie dystansu społecznego. 
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15. Posiłki wydawane będą w sposób rotacyjnym , zgodnie z harmonogramem wywieszonym 

przy wejściu do stołówki. 

16. Po każdej zmianie stanowiska do spożywania posiłków będą dezynfekowane. 

17. Przed wejściem do stołówki, należy zdezynfekować ręce. 

18. Posiłki wydawać będzie wyłącznie personel kuchni. 

19. Na stołówce, jak również przed wejściem do niej obowiązuje zakaz grupowania się oraz 

zachowywanie dystansu społecznego. 

IX 

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

§9 

1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami zamieszczonymi  

na drzwiach biblioteki. 

2. Uczeń przed wejściem do biblioteki dezynfekuje ręce, bądź myje ręce wodą z mydłem. 

3. Zwracane książki odkładane są na wyznaczone miejsce. 

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

minimum na 2 dni. 

5. Bibliotekarz każdorazowo dezynfekuje blat, na którym leżały książki. 

6. W wypożyczalni mogą jednocześnie przebywać 3 osoby. 

7. Wolny dostęp do półek tylko w rękawiczkach. 

8. Obsługa czytelnika ograniczona jest do minimum, tj. do wydania książek – nie należy 

tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych. 

9. Łącznicy z biblioteką mogą dostarczać nauczycielowi bibliotekarzowi „klasową listę 

zamówień”. Nauczyciel przygotuje wcześniej zamawiane egzemplarze, dzięki czemu skróci 

się czas wypożyczenia książki. 

10. Czasopisma podawane są przez nauczyciela bibliotekarza, a po użytkowaniu zostają 

odizolowane na minimum 2 dni. 

11. Na terenie biblioteki zachowujemy odpowiedni dystans. 

12. Sprzęt komputerowy dezynfekowany jest po zakończeniu pracy biblioteki oraz czytelni. 
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X 

ZASADY KORZYSTANIA Z SZATNI 

§10 

1. Do szatni uczniowie podchodzą pojedynczo zachowując bezpieczną odległość w maseczce / 

przyłbicy na ustach i nosie. 

2. Po oddaniu okrycia wierzchniego uczeń udaje się bezpośrednio do klasy, a po zakończonych 

lekcjach bezpośrednio do wyjścia. 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik 1 Oświadczenia o stanie zdrowia, przestrzeganiu regulaminu w szkole związanego z 

reżimem sanitarnym i zgoda na pomiar temperatury ciała. 
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Załącznik 1 

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych 

 

 

Oświadczam, że moja córka/syn ………………………………………………………………. 

nie miał(a) kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej 

rodziny i otoczenia nie przebywa na kwarantannie i nie przejawia  widocznych oznak choroby. 

Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych 

(podwyższona temperatura, kaszel, katar, alergii). 

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/świadoma pełnej odpowiedzialności  

za dobrowolne posłanie dziecka do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie / internatu 

w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.  

Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku na jakie jest narażone zdrowie mojego 

dziecka i naszych rodzin tj.: 

- mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków 

ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia Covid – 19, 

- w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w szkole / internacie zdaję sobie 

sprawę, iż zarówno moja rodzina , jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową 

kwarantannę, 

- w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka zobowiązuję się  

do nieposyłania go do szkoły / internatu. 

 

 

…….………………………………… 

                                                                                                             Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił 

skarg, zażaleń, pretensji do organu prowadzącego będąc całkowicie świadom zagrożenia 

epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju. 

 

……………………………… 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce procedur związanych  

z reżimem sanitarnym. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję to, że w chwili widocznych oznak 

choroby u mojego dziecka , nie zostanie ono w danym dniu przyjęte do szkoły / internatu 

Jednocześnie zobowiązuję się do odebrania dziecka ze szkoły / internatu w sytuacji 

zaobserwowania u niego niepokojących objawów chorobowych. 

 

……………………………… 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

Zobowiązuję się do poinformowania telefonicznie lub mailowo wychowawcy / wychowawcy 

internatu  mojego dziecka o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-

19 w moim najbliższym otoczeniu tzn. w sytuacji gdy ktoś z mojej rodziny zostanie objęty 

kwarantanną lub zachoruje na Covid-19. 

 

……………………………… 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury u mojego dziecka. 

 

……………………………… 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 


