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I. WEWNĘTRZE PROCEDUTY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII 

COVID-19 NA TERENIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZSP CHOCIANOWICE 

(obowiązujące w czasie trwania nauki stacjonarnej lub przebywania ucznia z innych 

powodów na terenie placówki podczas nauki zdalnej) 

 

Ogólne zasady dla szkół i placówek:  

+ Szczepienie − rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w 

określonych grupach wiekowych.  

Dezynfekcja − przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub 

dezynfekcja środkiem dezynfekującym. 

Dystans − minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m. 

Higiena − częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania 

i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

Maseczka − w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.  

Wietrzenie − przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od 

zajęć. 

 

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. 

 

 

1.         Do szkoły uczęszcza uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję lub chorobę 

zakaźną oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji  w warunkach domowych lub w 

izolacji. 

 

2.        Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów 

prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem 

zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga). 
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3.        Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkujących z osobą przebywającą w 

izolacji w warunkach domowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz 

uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni 

publicznej.  

 

4.         Rodzice dziecka (opiekunowie) mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną 

osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej 

– zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 

 

5.        Przy wejściu do budynku szkoły znajdują się informacje o obowiązku dezynfekowania rąk 

oraz instrukcje użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają 

możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.  

 

6.        W miarę możliwości ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego 

minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, zachowania dystansu od innych osób min. 1,5 m, (tylko 

osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej) i w wyznaczonych obszarach. 

 

7.       Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 

zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych 

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

maseczki - rekomendowane maseczki chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk). 

8. Zapewnione są szybkie sposoby, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, poprzez 

wychowawców oddziałów. Stosowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na 

odległość. 

9. Każda placówka posiada termometr bezdotykowy dezynfekowany po użyciu w danej 

grupie.  
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10. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych, w tym w szczególności temperaturę powyżej 38oC, kaszel, duszności, 

należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając 

min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o 

konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).  

11. Organizacja pracy umożliwia zachowanie dystansu między osobami przebywającymi 

na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ogranicza gromadzenie się uczniów na 

terenie szkoły. Sale i węzły sanitarne dla poszczególnych klas w miarę możliwości znajdują się 

na różnych piętrach budynku szkoły.  

12. Każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do 

minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami.  

13. Każda klasa zobligowana jest do korzystania z przypisanego dla niej wejścia do 

placówki. 

14. Jedna klasa przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

15. Do grupy uczniów przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę 

możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach. 

16. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele należy: 

− zachować odległość 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, 

− pozostawić wolną ławkę w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela, 

− przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekować powierzchnię dotykową biurka nauczyciela, 

− w miarę możliwości ograniczyć przemieszczanie się nauczyciela pomiędzy ławkami 

uczniów, 

17. W miarę potrzeby pracodawca zapewnia nauczycielowi maseczkę, rękawiczki 

jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk. 
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18. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do 

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

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

19. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 

lub dezynfekować, są usunięte lub uniemożliwiony jest do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń 

(piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone lub 

dezynfekowane. 

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

na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

21. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy są regularnie czyszczone z użyciem detergentu 

lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz 

podłoga są myte detergentem lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości 

po każdych zajęciach.  

22. Wietrzone są sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć, a także w dni wolne od zajęć. 

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

powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

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

nie można zachować dystansu, ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe. 

25. Ewentualne wyjścia grupowe i wycieczki organizowane są tylko w miejsca otwarte, np. 

park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących 

w przestrzeni publicznej. Nie organizuje się wyjść i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z 

infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego 

26. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie 

dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z 

niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały 
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swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne 

czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 

27. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób 

umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna, jednakże zaleca się 

zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem. Świetlice należy 

wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w 

szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.  

28. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają kontakty z uczniami 

oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej stosuje się maseczki (najlepiej chirurgiczne). 

29. Zużyte rękawiczki oraz maseczki ochronne wyrzucane są do czarnego kosza - odpady 

zmieszane. 

 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z SZATNI I SZAFEK UCZNIOWSKICH 

 

1. W Szkole Podstawowej w Chocianowicach uczniowie korzystają z szafek uczniowskich,                

w Szkole Podstawowej w Gronowicach i Jasieniu z szatni.  

2.  Uczniowie korzystający z szatni jak i szafek uczniowskich zachowują dystans min. 1,5 

metra. 

3.   Uczeń korzysta z szatni przed i po zajęciach.  

4.   Jednorazowo w szatni może przebywać 5 osób. 

5. Uczeń wiesza odzież w wyznaczonym miejscu, z zachowaniem odstępu pomiędzy 

ubraniami.  

6.  Uczeń po przebraniu się myje dokładnie ręce za pomocą ciepłej wody i mydła lub środka 

dezynfekującego, po czym udaje się na zajęcia.  

7.   Po odwieszeniu okrycia ucznia, sprzątaczka dezynfekuje powierzchnie, elementy dotykowe 

(drzwiczki, uchwyty, klamki) lub w razie potrzeby myje i dezynfekuje .  

8.   Po rozpoczęciu zajęć, sprzątaczka dezynfekuje powierzchnie wokół szafek uczniowskich.  

10.  Po skorzystaniu z szatni przez wszystkich uczniów, szatnia jest myta i dezynfekowana 

przez sprzątaczkę. 

11.   Po zakończeniu zajęć uczniowie korzystają z szatni i szafek uczniowskich pojedynczo. 
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III. WEWNĘTRZE PROCEDUTY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII 

COVID-19 NA TERENIE PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH ZSP 

CHOCIANOWICE. 

 

Organizacja pracy przedszkola. 

1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

2. Do grupy są przyporządkowani ci sami opiekunowie. 

4. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5 

dzieci powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż                        5 

powierzchnia ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże 

powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.  

* Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych 

(ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, 

higienicznosanitarnych – np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla 

dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się 

z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących. 

5. Z sali, w której przebywa grupa usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane 

są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) po użyciu są one dokładnie myte, 

czyszczone lub dezynfekowane. 

6. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych 

przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie 

powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / 

opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki. 

7. Sale są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 

8. Organizacja pracy, uniemożliwia stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci. 

9. Opiekunowie powinni zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

placówki, wynoszący min. 1,5 m. 
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10. Personel kuchenny nie kontaktuje  się z dziećmi oraz personelem opiekującym się 

dziećmi. 

11. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki  zachowują 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci i ich rodziców 

wynoszący min. 1,5 m. 

12. Rodzice nie wchodzą z dziećmi do placówek. 

13. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / 

opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub 

izolacji w warunkach domowych). Dzienna liczba rodziców / opiekunów dzieci odbywających 

okres adaptacyjny w placówce ograniczona jest do niezbędnego minimum, umożliwiając 

osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m. 

14. Do placówki może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

15. Dzieci do placówki są przyprowadzane / odbierane przez osoby zdrowe. 

16. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 

nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki. 

17. Wprowadza się ograniczenie przebywania osób trzecich w placówce do niezbędnego 

minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

18. Zapewnione są szybkie sposoby, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, poprzez 

wychowańców oddziałów. Stosowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na 

odległość. 

19. Każda placówka posiada termometr bezdotykowy dezynfekowany po użyciu w danej 

grupie. 



10 

 

20.  Każdy rodzic / opiekun wyraża zgodę na piśmie na pomiar temperatury ciała dziecka 

jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych. 

21. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby jest odizolowane 

w  odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m 

odległości od innych osób i niezwłocznie jest powiadamiany rodzic/opiekun w celu pilnego 

odebrania dziecka z placówki. 

22. Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej 

odległości od osób trzecich na terenie placówki. 

23. Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do placówki, jest regularnie czyszczony 

z użyciem detergentu lub dezynfekowany. 

24.      Po przyjściu do przedszkola, po skorzystaniu z toalety, po powrocie z placu zabaw, przed 

jedzeniem dziecko myje ręce wodą z mydłem. Dziecko do 6 roku życia nie dezynfekuje rąk.  

IV. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW 

 

1. Obowiązki pracowników obsługi i administracji: 

• Pracownik pracuje w rękawiczkach i dba o higienę rąk – często myje mydłem lub 

środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. 

• Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje. 

• Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z magazynu, kuchni, innych pomieszczeń 

służących do wykonywania swoich obowiązków. 

• Powierzchnie dotykowe w tym biurka, blaty i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, 

blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie 

dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem. 

• Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie  i 

starannie sprząta z użyciem wody z detergentem. 

• W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 

(duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie 

dyrektora placówki. 
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• Personel kuchenny oraz pomocniczy nie może kontaktować się z dziećmi oraz 

personelem opiekującym się dziećmi. 

 

2. Obowiązki intendentki: 

• Przestrzega warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania 

zbiorowego żywienia. 

• Utrzymuje wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, 

sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

• Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekuje powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia 

zaplecza kuchennego oraz zmywalni. 

• Dba o czystość magazynu spożywczego. Wstęp do magazynu ma tylko intendentka. 

• Intendentka dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców.  

• Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka 

okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. 

• W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 

(duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie 

dyrektora placówki. 

 

3. Obowiązki nauczycieli: 

• Pracuje wg  ustalonego  przez  dyrektora harmonogramu realizując zajęcia opiekuńczo 

– wychowawcze w przedszkolu, szkole lub zajęcia dydaktyczne realizowane w formie pracy 

zdalnej. 

• Wyjaśnia dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi 

na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem. 

• Przestrzega zasad korzystania z placu zabaw stosując się do zaleceń Głównego 

Inspektora Sanitarnego dotyczących ilości osób przebywających jednocześnie w w/w miejscu. 

• Organizuje wyjścia poszczególnych grup na teren przy placówce tak, aby grupy nie 

mieszały się ze sobą. 

• Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren podmiotu. 

• Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy 

jednej zabawce na placu zabaw. 

• Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra. 
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• Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, obowiązkowo 

przed każdą zmianą sali lekcyjnej. Nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. 

• W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 

(duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie 

dyrektora placówki. 

 

V. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH. 

 

1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami 

określającymi funkcjonowanie Przedszkoli i Szkół Podstawowych Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego w Chocianowicach w okresie pandemii COVID - 19  dostępnej na stronie 

zespołu : http://zspchocianowice.szkolna.net w zakładce Wewnętrzne procedury. 

2. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka                

do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest  

do dostarczenia do przedszkola/szkoły zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan 

zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie. 

3. W czasie pobytu w przedszkolu / szkole nie ma obowiązku noszenia przez dzieci 

maseczek. Jeśli rodzice / prawni opiekunowie decydują się na posiadanie przez dziecko 

maseczki jest zobowiązany do przekazania nauczycielowi odpowiednich ich ilości 

zapakowanych w woreczku/pudełku opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka. 

4. Przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia zabawek i innych 

niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki. 

5. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk 

wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa  i 

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

6. Rodzice / opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci do / z placówki                     

są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki 

oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 1,5 metra. 

7. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów                   

od dyrektora. 
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VI. FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

Zasady określają warunki i zasady wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi użytkowników 

bibliotek, określają zasady udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz innych 

czynności związanych z obsługą uczniów, kontaktów zewnętrznych i prowadzenia ciągłości 

pracy bibliotek.  

Zasady obowiązują wszystkich użytkowników, pracowników, nauczycieli oraz uczniów 

1. Zasady obejmują: 

a) Godziny otwarcia bibliotek dla uczniów. 

b) Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla 

użytkowników bibliotek. 

c) Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu. 

d) Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych. 

e) Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki. 

f) Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/użytkownika zakażenia 

koronawirusem.  

2. Dokładne godziny funkcjonowanie biblioteki szkolnej podane zostaną na początku 

września 2021 r. 

3. Swoją chęć skorzystania z biblioteki szkolnej uczeń musi zgłosić dzień wcześniej do                   

p. Anny Strzelczyk: 

a.strzelczyk@chocianowice.edu.pl 

  

4. U uczniowie mogą wypożyczać książki również na czas ferii zimowych i letnich wakacji. 

Szczegółowe informacje można uzyskać u opiekuna biblioteki szkolnej. Wszelkie zmiany 

publikowane będą na stronie internetowej szkoły. 

 

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego 

i środków higieny dla użytkowników biblioteki 

1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są dla uczniów w każdej szkole. 
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2. Od osób korzystających z biblioteki wymagane jest noszenie masek ochronnych lub innego 

sposobu zasłaniania nosa i ust. 

3. Zalecane jest noszenie rękawiczek ochronnych podczas przeglądania zbiorów 

bibliotecznych przez uczniów. 

4. Wyznacza się strefy dostępne dla użytkownika biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną 

odległością na podłodze – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między 

użytkownikami. 

5. Ustala się limit osób przebywających w bibliotece w zależności od metrażu powierzchni. 

6. Każda szkoła udostępnia w widocznym miejscu informację z ustalonym limitem osób 

przebywających jednocześnie w bibliotece. 

7. Skraca się czas przebywania w bibliotece na okres niezbędny do wypożyczenia zbiorów. 

8. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję klamek, klawiatur, 

telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często 

używanych. 

Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników 

oraz maksymalne ograniczenie kontaktu 

1. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników preferowane jest rezerwowanie 

zbiorów e-mailowo:  

- dla biblioteki w SP Chocianowice i SP Gronowice i SP Jasienie 

a.strzelczyk@chocianowice.edu.pl 

2. Zbiory można wypożyczać bezpośrednio w bibliotekach zgodnie z zasadami 

wypożyczania zbiorów bibliotecznych, opisanymi poniżej. 

3. Wprowadza się obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz noszenia rękawiczek ochronnych 

przez personel biblioteki stykający się z uczniami i używanymi przez nich zasobami 

bibliotecznymi. 

Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych 

1. Przy wypożyczaniu zbiorów z biblioteki lub odbiorze rezerwacji uczeń jest zobowiązany 

do noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust. 
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2. Zalecane jest noszenie rękawiczek ochronnych przez ucznia podczas przeglądania zbiorów 

bibliotecznych. 

3. Niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla uczniów. 

Zamówione przez ucznia książki podaje wyłącznie bibliotekarz. 

4. Wypożyczanie zbiorów biblioteki odbywa się tylko na zewnątrz do domu. Zawieszone do 

odwołania jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu. 

Limity osób przebywających w bibliotekach 

1. Biblioteka  Szkoła Podstawowa w Chocianowicach. 

 - bibliotekarz + 1 uczeń 

2. Biblioteka Szkoła Podstawowa w Gronowicach. 

- - bibliotekarz + 1 uczeń 

3. Biblioteka Szkoła Podstawowa w Jasieniu. 

- bibliotekarz + 1 uczeń 

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki 

1. Uczeń zwracając zbiory biblioteczne jest zobowiązany do noszenia maski ochronnej lub 

innego sposobu zasłaniania nosa i ust oraz zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy 

bibliotekarzem i innymi osobami korzystającymi z biblioteki. 

2. Po przyjęciu książek od ucznia należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały 

książki. 

3. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 3 dni do skrzyni, pudła, torby 

lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy. 

Choć książki są papierowe to ich okładki, np. lakierowane, są wykonane z tworzyw 

sztucznych i wirus na ich powierzchni pozostaje dłużej niż na papierze. 

4. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się 

samodzielnie. 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia 

u osoby/użytkownika zakażenia koronawirusem 
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1. Uczeń, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub  choroby 

COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie kierowany jest przez pracownika 

do wyznaczonego pomieszczenia (gabinety oznaczone w poszczególnych placówkach 

IZOLATKA). 

2. Pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości. 

3. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.  

4. Dyrektor lub zastępca/pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia 

rodziców o zaistniałej sytuacji. 

5. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka 

dzwoni na 999 lub 112 

6. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby 

COVIDi-19 (duszności, kaszel, gorączkę): 

•  Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – 

izolatorium 

•  Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza  się w 

przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki. 

•  Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki 

bezpieczeństwa. 

 

Postanowienia końcowe 

2. Uczeń nie stosujący się do Zasad korzystania z bibliotek w okresie pandemii 

covid-19 na terenie Szkół Podstawowych Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w 

Chocianowicach może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze 

zbiorów biblioteki 

3. Zasady wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora. 

4. Zasady obowiązują do czasu ich odwołania.. 

 

VII. ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY ZSP CHOCIANOWICE. 

 

Świetlica szkolna zorganizowana jest w Szkole Podstawowej w Chocianowicach i Jasieniu 

 Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej w Chocianowicach znajduje się na parterze w 

sali nr 3. 
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 Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej w Jasieniu znajduje się w sali nr 1. 

 

ZADANIA ŚWIETLICY 

 

 1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej 

wszechstronny rozwój osobowości.  

2. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej  i udzielanie 

indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.  

3. Kształtowanie właściwej postawy społeczno-moralnej oraz nawyków kultury życia 

codziennego.  

4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie 

nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.  

5. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym 

celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.  

6. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.  

7. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.  

 

PRACOWNICY ŚWIETLICY  

 

1. Pracownikami świetlicy są: nauczyciele świetlicy – członkowie Rady Pedagogicznej.  

2. Dyrektor  określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczycieli świetlicy 

(przydziały obowiązków).  

 

DOKUMENTACJA ŚWIETLICY  

 

1. Roczny plan pracy dydaktycznej i opiekuńczo - wychowawczej Świetlicy szkolnej.  

2. Dziennik zajęć (jeden na grupę).  

3. Karty zgłoszeń dzieci do Świetlicy szkolnej.  

4. Ramowy rozkład dnia Świetlicy szkolnej.  

5. Regulaminy Świetlicy szkolnej.  

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE  
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1. Do świetlicy przyjmuje się:  dzieci z klas I-VIII, które muszą przebywać dłużej w szkole            

ze względu na czas pracy rodziców oraz innych okoliczności.  

2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia 

rodziców (opiekunów) dziecka – karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej.  

3. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznej organizacji pracy opiekuńczo– 

wychowawczej świetlicy.  

4. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie z uwzględnieniem potrzeb 

edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych. 

Są to zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów oraz zajęcia zapewniające prawidłowy 

rozwój psychofizyczny. Na świetlicy uczniowie mają też możliwość odrabiania lekcji.  

5. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, na boisku szkolnym                

lub placu zabaw, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe.  

6.  Grupa świetlicowa może liczyć maksymalnie 25 uczniów.  

7. Uczniowie, przebywający w Świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu 

Świetlicy oraz Kontraktu świetlicowego.  

 

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

 

1. Uczeń przed wejściem do  świetlicy na obowiązek umyć ręce wodą z mydłem lub 

zdezynfekować je. 

2. Środek dezynfekujący dostępny jest przy wejściu do świetlicy  

3. Uczeń po wejściu do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela.  

4. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet 

krótkotrwałym oddaleniu się.  

5. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP. 

6. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.  

7. Z świetlicy usunięto wszystkie gry i zabawki których nie można zdezynfekować.  

8. Świetlica jest regularnie wietrzona. 

9. Podczas odrabiania zajęć domowych i wykonywania innych prac uczeń korzysta wyłącznie z 

własnych przyborów. 

8. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych 

urządzeń technicznych przyniesionych z domu.  

9. Nauczyciele świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty 

przynoszone do szkoły.  
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10. Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub inne upoważnione osoby w karcie 

zgłoszeniowej.  

11. Rodzic odbierający dziecko powinien zdezynfekować ręce lub użyć rękawiczek ochronnych. 

Obowiązkowo powinien zasłonić usta i nos maseczką ochronną. 

12. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać Świetlicy szkolnej oraz nie 

może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia (zgodnie                        z 

przepisami Kodeksu ruchu drogowego). Zgodę na wyjście dziecka z osobą małoletnią, należy 

rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy.  

13. W wyjątkowych wypadkach jeśli dziecko miałoby być odebrane przez osobę nie 

umieszczone w karcie zgłoszeniowej potrzebne jest jednorazowe pisemne oświadczenie 

rodziców, które powinno być dostarczone do świetlicy.  

14. W przypadku samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy do domu potrzebne jest 

oświadczenie rodziców ze zgodą na takie wyjście, z podaniem daty i godziny o której dziecko 

ma opuścić świetlicę.  

15. Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą 

przekazywane. Nauczyciel będzie wzywał innego opiekuna wymienionego w karcie. O takiej 

sytuacji będzie informowany dyrektor.  

16. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy                        

o odbiorze dziecka ze świetlicy.  

17.   Nie można wywoływać dziecka przez telefon, umawiać się z nim przed szkołą. 

18. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/opiekun prawny postanowi wypisać dziecko 

ze świetlicy, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi świetlicy.  

19. Rodzice/opiekuni prawni dziecka zobowiązani są powiadomić wychowawców Świetlicy         

o zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacjach, które mogą 

mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby, alergie, 

orzeczenia poradni itp.).  

20. W momencie zapisu dziecka do Świetlicy rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się                   

i akceptują Regulamin Świetlicy.  

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY  

 

1. Uczeń ma prawo do:  

a) respektowania swoich praw i obowiązków;  

b) uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach;  
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c) rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności;  

d) rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień;  

e) życzliwego, podmiotowego traktowania;  

f) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań;  

g) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;  

h) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej (zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego 

i psychicznego);  

i) poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną; 

 j) korzystania z pomieszczeń świetlicowych, boiska szkolnego i placu zabaw;  

k) korzystania z materiałów plastycznych, zabawek, gier i sprzętu sportowego.  

 

2. Uczeń ma obowiązek:  

a) przestrzegać określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu              

w świetlicy, kulturalnego zachowania się, współdziałania w grupie, podstawowych zasad 

higieny, dbania o ład i porządek oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy;  

b) zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy;  

c) stosować się do poleceń nauczyciela świetlicy oraz innych pracowników szkoły;  

d) informować każdorazowo nauczyciela świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu                           

ze świetlicy; 

 e) meldować wszelkie wypadki oraz swoje złe samopoczucie;  

f) aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zabawach i imprezach świetlicowych;  

g) ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie;  

h) zachowywać się kulturalnie w świetlicy. 

 

VIII. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM 

KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19. 

 

PODEJRZENIE ZAKAŻENIA U UCZNIA: 

 

1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby 

COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie kierowany jest przez pracownika               

do osobnego wyznaczonego pomieszczenia (gabinety oznaczone w poszczególnych 

placówkach IZOLATKA). 

2. Pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości. 
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3. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji. 

4. Dyrektor lub wicedyrektor/pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie 

zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji. 

5. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka 

dzwoni na 999 lub 112. 

 

PODEJRZENIE ZAKAŻENIA U PRACOWNIKA PLACÓWKI: 

 

1. Wszyscy pracownicy zostali poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz 

wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań. Wszyscy mają także obowiązek na 

bieżąco śledzić aktualizacje „Procedur określających funkcjonowanie placówek ZSP 

Chocianowice w czasie pandemii COVID-19” zamieszczonych na stronie internetowej 

szkoły w zakładce Wewnętrzne procedury. 

 

2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. 

 

 

3. Podczas organizowania pracy (w miarę możliwości) pracownikom powyżej 60. roku życia 

lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. 

podwyższonego ryzyka, stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. 

nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników 

administracji w miarę możliwości praca zdalna). 

 

4. Wyznaczone oraz przygotowane zostało (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn 

dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielone miejsce, w którym będzie można 

odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych. 

 

5. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji 

lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą wynikały 

dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie 

pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 
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6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych– dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa 

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

domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie 

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

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

 

 

7. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dyrektor 

szkoły powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w 

celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego. 

 

8. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym 

przypadkiem. 

 

9. Ustala się miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi 

zakażenie koronawirusem oraz przeprowadza się dodatkowe sprzątanie zgodnie z 

procedurami zakładowymi, a także dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, 

poręcze, uchwyty itp.). 

 

10. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować 

się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*. 

* ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w 

których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz 

www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 

IX. ZASADY HIGIENY, CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ                                   

I POWIERZCHNI PLACÓWEK ZSP CHOCIANOWICE 

 

1. Przed wejściem do budynku umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego                     

do rąk oraz zamieszcza się informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez 

osoby dorosłe, wchodzące do placówki.  

http://www.gov.pl/koronawirus
http://www.gis.gov.pl/
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2. W przypadku konieczności wejścia na teren placówki rodzica / opiekuna jest on 

zobowiązany do dezynfekowania dłoni przy wejściu lub założenia rękawiczek 

ochronnych oraz zakrycia ust i nosa oraz nie przekraczania obowiązujących stref 

przebywania. 

 

3. Pracownicy regularnie myją ręce wodą z mydłem oraz dopilnowują, aby robiły                   

to dzieci, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem i po powrocie                      

ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. Dzieci do lat 6 nie dezynfekują rąk. 

 

4. W placówce monitoruje się codzienne prace porządkowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w 

salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.  

 

5. W placówce monitoruje się codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym 

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

 

6. Przeprowadzając dezynfekcję ściśle przestrzega zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji lub karcie charakterystyki. Ściśle przestrzega się 

również czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, 

przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków 

służących do dezynfekcji.  

 

7. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zaopatrzeni są w indywidualne 

środki ochrony osobistej do użycia w razie konieczności (np. przeprowadzania 

zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).  

 

8. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.  
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9. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet. Toalety dezynfekowane są przed i po zajęciach 

jak również po każdej przerwie. 

 

10. Sale lekcyjne są wietrzone, nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w 

sali lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć przez dzieci. 

 

11. Stosowane środki dezynfekujące: 

 

- Nutka Antybakteryjny żel do rąk łagodzący  

Producent: MADONIS ul. Bolesławiecka 15 A, 98-400 Wieruszów  

- BIOPUR Alkoholowy płyn do czyszczenia powierzchni 

 Producent: KAPPAGROUP SP. Z O.O Konradowi 11, 48-303 Nysa 

- BIOPUR Alkoholowy płyn higieniczny do rąk i skóry 

 Producent: KAPPAGROUP SP. Z O.O Konradowi 11, 48-303 Nysa 

- DEZYNMAX TZF- produkt o działaniu wirusobójczym służący do dezynfekcji 

powierzchni oraz urządzeń 

- Trisept Mix, płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. 

 

X. OGÓLNE ZASADY KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ OBOWIĄZUJĄCE W ZSP 

CHOCIANOWICE 

 

1. W przypadku wprowadzenia zdalnego nauczania kształcenie na odległość odbywać się 

będzie głównie poprzez platformę Microsoft Teams. Dopuszcza się także możliwość 

stosowania dodatkowo następujących kanałów nauczania: 

• program Skype  

• komunikator WhatsApp, 

• Messenger, 

• Discord, 

• dziennik elektroniczny, 

• poczta elektroniczna, 

• inne. 

 

2. Zdalne nauczanie z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz logopedycznej 

realizowane jest za pośrednictwem: platformy Microsoft Teams, komunikatora Skype i/lub 
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poczty elektronicznej oraz strony internetowej szkoły (adres strony: 

zspchocianowice.szkolna.net).  

 

3. W przypadku niemożliwości przeprowadzenia przez nauczyciela lekcji on-line, 

wynikającej z problemu z połączeniem, dopuszcza się możliwość krótkotrwałej zmiany 

formy kształcenia. Nauczyciel informuje o tym fakcie uczniów danej klasy, przygotowuje 

karty pracy (załącznik 1) oraz przesyła je na adresy mailowe uczniów.  

 

4. Realizowane tematy lekcji nauczyciele wpisują do dziennika elektronicznego,                                        

a w przypadku ZDW, zajęć artystycznych oraz zajęć indywidualnych do dziennika 

papierowego.  

 

5. Obecność ucznia na zajęciach online jest obowiązkowa. Obecność ucznia wpisywana jest 

przez nauczyciela do dziennika elektronicznego, a w przypadku ZDW, zajęć artystycznych 

oraz zajęć indywidualnych do dziennika papierowego.  

 

6. Rodzic/opiekun prawny informuje danego nauczyciela lub wychowawcę o nieobecności 

ucznia na zajęciach online w danym dniu lub usprawiedliwia nieobecność ucznia 

kontaktując się z wychowawcą klasy w ustalony wcześniej sposób. 

 

7.   W trakcie zdalnego nauczania nauczyciel może zastosować różnorodne formy sprawdzania 

wiedzy i umiejętności, w tym m.in:  

•   aktywność na lekcji 

• rozmowa z uczniem (wypowiedź ustna), 

• zadanie domowe na ocenę, 

• prace projektowe 

• prace artystyczne, 

• test/sprawdzian wiadomości. 

 

8. Uzyskane przez uczniów w czasie zdalnego nauczania oceny nauczyciele wpisują do 

dziennika elektronicznego. 

 

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

przez niego ocenach odbywa się za pomocą dziennika elektronicznego Vulcan. W celu 
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ułatwienia ogólnej komunikacji pomiędzy uczniem a nauczycielem można zastosować 

również następujące kanały: 

• platforma Microsoft Teams 

• Skype, 

• komunikator WhatsApp, 

• Messenger, 

• dziennik elektroniczny, 

• telefon, 

• inne 

 

10. Obowiązuje dzienny rozkład zajęć lekcyjnych, zajęć dla uczniów posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego oraz nauczania indywidualnego. Plan lekcji 

zamieszczony jest w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły.  

 

11.  Lekcje odbywają się zgodnie z rozkładem godzin (wg dzwonków). 

 

12. Jedna zdalna godzina lekcyjna trwa ok. 30 minut. Pozostały czas przeznaczony jest na różne 

formy konsultacji z uczniami w zakresie tematyki zajęć.  

 

13. Organizując uczniom kształcenie na odległość nauczyciel musi pamiętać o uwzględnieniu 

zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację 

elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi (komputer, telefon)  przy tej formie 

kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu 

korzystania z urządzeń, ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także 

sytuację rodzinną uczniów. 

 

14. Wszystkie ważne informacje oraz aktualności umieszczane są na stronie internetowej 

szkoły i/lub przesyłane są mailowo do rodziców/uczniów/nauczycieli. 

 

15. Wychowawcy klas zobowiązani są do stałego kontaktu z pozostałymi nauczycielami, 

rodzicami i z uczniami w celu systematycznego monitorowania zdalnego nauczania.  
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16. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w sieci, zgodnie z zaleceniami RODO, nauczyciele 

zobowiązani są do wykorzystywania podanych przez rodziców i uczniów adresów e                               

-mailowych i numerów telefonu wyłącznie do kontaktów związanych ze zdalną pracą. 

 

17. W przypadku gdy uczeń nie posiada komputera istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu 

szkolnego (w miarę ilości posiadanego sprzętu). 

 

18. Spotkania z rodzicami odbywają się wg ustalonego harmonogramu lub w szczególnych 

przypadkach w terminie i formie wyznaczonej przez Dyrektora placówki. 

 

XI.  ZASADY ZDALNEGO MONITOROWANIA POSTĘPÓW UCZNIA                                           

I OCENIANIA 

Postanowienia ogólne : 

1. Kształcenie zdalne ucznia podlega monitorowaniu i ocenie. 

2. Niniejsze zasady mają charakter przejściowy i wprowadza się w celu umożliwienia realizacji 

podstawy programowej oraz monitorowania postępów w edukacyjnych uczniów okresie,                        

w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania. 

3. Głównym narzędziem służącym monitorowaniu postępów uczniów jest dziennik 

elektroniczny oraz poczta elektroniczna, za pośrednictwem których uczniowie                                               

są zobligowani do przekazywania zdjęć/skanów wykonanych prac itp. 

4. Dziennik elektroniczny jest również narzędziem do wystawiania ocen i informowania 

uczniów i rodziców. 

5. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w Statucie 

Szkoły. 

6. O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców/ prawnych 

opiekunów w terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez dziennik 

elektroniczny. 

7. Egzamin klasyfikacyjny oraz poprawkowy zostaną przeprowadzone w formie zdalnej 

dostosowując go do warunków psychofizycznych i sprzętowych ucznia w uzgodnieniu                        

z uczniem i rodzicami. 

8. Ocenianie w zdalnym nauczaniu powinno uwzględniać trudności w rzeczywistym 

sprawdzaniu wiedzy, możliwości weryfikacji wykonywanych zadań, specyfikę przedmiotu 
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i indywidualną sytuacje każdego ucznia uwarunkowaną ograniczeniami w związku                                

z epidemicznym zagrożeniem. 

9. Ocenianie powinno być motywujące do samokształcenia, aktywności, ukierunkowane na 

rozwój kompetencji kluczowych, pogłębianie wiedzy, rozwijanie umiejętności uczenia się                    

i rozwijanie zainteresowań uczniów. 

10. W ocenianiu należy brać pod uwagę systematyczność, zaangażowanie i poprawność 

wykonywanych zadań. 

11. Nauczyciele przedmiotów indywidualnie określają kryteria oceny pracy podlegającej 

ocenie, kierując się zasadami : 

1. Działać na korzyść ucznia, 

2. Wykorzystać wszelkie dostępne możliwości wsparcia i motywowania ucznia, 

3. Oceny wystawiać możliwie często (oczywiście w pełni uzasadnionych sytuacjach). 

 

Metody i formy zdalnego monitorowania i oceniania. 

Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez : 

1. Wykonywanie zadań krótko i długoterminowych; 

2. Wykonywanie zadań obowiązkowych i dodatkowych, tzw.(dla chętnych); 

3. Wykonanie zadań typu: karty pracy, wypracowania, projekty itp. Przesłanych przez uczniów 

na nośnik wskazany przez nauczyciela w określonym terminie; 

4. Wykonania zadań na platformach edukacyjnych ; 

5. Odpowiedzi ustne z wykorzystaniem platformy do komunikacji online; 

6. Rozwiązywanie testów powtórkowych i ćwiczeniowych, testów sprawdzających wiedzę (w 

formie ustalonej przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów) i innych. 

7. Obowiązkiem nauczycieli jest gromadzenie prac zleconych do wykonania uczniom. 

 

Kryteria oceniania: 

1. Każde zadanie wysłane do ucznia jest zadaniem obowiązkowym do wykonania (poza 

zadaniami dla chętnych). 

2. Nieprzesłanie do nauczyciela zleconego zadania we wskazanym terminie, traktowane jest 

każdorazowo jako nieprzygotowanie do zajęć. Nauczyciel ma możliwość wstawienia 0 w 

dzienniku elektronicznym w miejscu w którym powinna znajdować się ocena za 

zadanie/sprawdzian. 0 nie jest oceną - ma jedynie charakter informacyjny. 
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3. Nauczyciele wskazują, które zadanie podlega ocenie poprzez wskazanie kryteriów oceny do 

każdego takiego zadania. 

4. Zadań podlegających ocenie nie powinno być więcej niż: 

• 3 na tydzień w przypadku przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy 

• 1 na tydzień w przypadku pozostałych przedmiotów 

 

5. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie e-

nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela , po uprzednim uzgodnieniu. 

6. Korzystanie przez ucznia z prac innych osób( bez podania źródeł) – plagiat, skutkuje ocena 

niedostateczną bez możliwości poprawy. Prace niesamodzielne będą oceniane na ocenę 

niedostateczną. 

 

Ocenianie w przedmiotach: religia /etyka, wf, technika, plastyka, muzyka. 

1. Przedmioty religia/etyka, wf, technika, plastyka, muzyka powinny przed wszystkim służyć 

rozwijaniu zainteresowań uczniów i wspierać pozostałe przedmioty w rozwijaniu 

kompetencji kluczowych i pożądanych postaw uczniów. 

2. Zadania do wykonania powinny być zadaniami długoterminowymi, możliwymi do realizacji 

przez ucznia w warunkach domowych . 

3. Zadań podlegających ocenie nie powinno być więcej niż 1 na 2 tygodnie. 

 

Monitorowanie i ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej. 

1. Oceniając uczniów należy wziąć pod uwagę indywidualne możliwości psychofizyczne 

każdego ucznia oraz uwzględnić dostęp ucznia do komputera, Internetu, jego sytuacje 

rodzinną. 

2. Ocena ma służyć motywowaniu ucznia do pracy, ma być nagrodą za podjęte działania. 

3. Należy wziąć pod uwagę fakt, że proces zdalnego nauczania/ uczenia się dzieci klas I-III jest 

przede wszystkim wspomagany przez rodziców i w dużej mierze uzależniony od ich 

zaangażowania i możliwości. 

4. W okresie zdalnego nauczania nauczyciel ocenia pracę ucznia z wykorzystaniem narzędzi 

wskazanych przez nauczyciela. 



30 

 

5. Każdy nauczyciel wybiera dowolną i dogodna formę pracy i informuje rodziców i uczniów 

o wybranej metodzie pracy. W okresie tym nauczyciel monitoruje i realizuje podstawę 

programową. 

6. W okresie zdalnego nauczania nauczyciel wystawia nie więcej niż trzy oceny w tygodniu. 

7. Nauczyciel powinien zaproponować uczniom gromadzenie wykonanych prac, które zostaną 

ocenione po powrocie do szkoły. 

 

Sposoby informowania o postępach i otrzymanych ocenach. 

 

1. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez 

niego ocenach ( w sposób wcześniej ustalony) poprzez e-dziennik lub e-mail.   

2. Rodzic ma obowiązek systematycznie logować się do dziennika (sprawdzać wiadomości                    

i oceny), powinien wspierać ucznia w jego działaniach, nie wyręczać go.   

3. Rodzic na bieżąco (poprzez e-dziennik lub e-mail) informuje nauczyciela o pojawiających 

się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze 

specyfiki nauczania na odległość.   

4. O zaległościach nauczyciel informuje rodzica i wychowawcę klasy. 

 

ZASADY  MONITOROWANIA OBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH 

 

Obecność uczniów monitorowana jest w sposób bardzo elastyczny. Zadaniem nauczycieli                  

w normalnych warunkach działania szkoły jest, m.in. odnotowywanie w dziennikach 

lekcyjnych obecności uczniów na zajęciach lekcyjnych. Zadanie to w warunkach 

ograniczonego działania szkół jest niewykonalne, co znalazło odzwierciedlenie w  poradniku 

MEN: „Kształcenie na odległość: Poradnik dla szkół”,  

https://dokumenty.men.gov.pl/Ksztalcenie_na_odleglosc_%E2%80%93_poradnik_dla_szkol.

pdf 

Zgodnie z punktem 9 Strona 7 z 52  Dyrektor Zespołu poinformował nauczycieli,                            

że  w dziennikach lekcyjnych nauczyciele nie wpisują obecności. 

W celu sprostania temu zaleceniu frekwencja brana do analizy semestralnej i rocznej wynikać 

będzie tylko z zajęć stacjonarnych. Podczas zajęć zdalnych przy wykorzystaniu KART PRACY 
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wpis w dzienniku elektronicznym ns. Obecność wpisywana podczas zajęć on line ma charakter 

informacyjny - nie obligatoryjny. O obecności ucznia podczas zajęć zdalnych świadczy jego 

zaangażowanie we wszystkie aktywności jakie ma do wykonania. 

 

XII. MONITOROWANIE PRACY NAUCZYCIELA  

 

1. Co dwa tygodnie (lub w terminie wyznaczonym przez Dyrektora) w ramach 

monitorowania pracy własnej, każdy nauczyciel prowadzi KARTĘ MONITOROWANIA 

PRACY WŁASNEJ.  

 

2. KARTY MONITOROWANIA PRACY WŁASNEJ przygotowywane są zgodnie ze 

wzorem - załącznik 5. 

 

Instrukcja wypełniania karty: 

• nauczyciel wypełnia jedną kartę dla jednej szkoły, w której uczy 

• w rubryce Nauczane przedmioty/prowadzone zajęcia: nauczyciel wpisuje przedmioty, 

których uczy w danej szkole  

• w rubryce Klasy, których dotyczy monitorowanie: nauczyciel wpisuje klasy, które uczy 

w danej szkole 

• nazwa pliku: imię i nazwisko nauczyciela, nazwa szkoły 

• jeśli nauczyciel wypełnia więcej niż jedną kartę - wysyła wszystkie w jednym mailu 

• temat wiadomości: imię i nazwisko nauczyciela, nazwa szkoły (lub szkół w przypadku 

wysyłania 2, 3 kart) 

 

3. Kopię KARTY MONITOROWANIA PRACY WŁASNEJ nauczyciel przesyła na adres:  

       monitorowanie@chocianowice.edu.pl 

 

4. W ramach sprawowania nadzoru pedagogicznego Dyrektor Zespołu ma możliwość 

obserwowania lekcji online prowadzonych przez nauczyciela. 
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XIII. BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS LEKCJI ONLINE 

 

1. 20 zasad bezpieczeństwa, o których powinni pamiętać zarówno szkolni administratorzy, 

jak i nauczyciele oraz uczniowie, przygotowując się do lekcji online, aby chronić swoje 

dane: 

• Na bieżąco aktualizuj systemy operacyjne. 

• Systematycznie aktualizuj programy antywirusowe, antymalware i antyspyware. 

• Regularnie skanuj stacje robocze programami antywirusowymi, antymalware                               

i antyspyware. 

• Pobieraj oprogramowanie wyłącznie ze stron producentów. 

• Nie otwieraj załączników z nieznanych źródeł dostarczanych poprzez korespondencję 

elektroniczną. 

• Nie zapamiętuj haseł w aplikacjach webowych. 

• Nie zapisuj haseł na kartkach. 

• Nie używaj tych samych haseł w różnych systemach informatycznych. 

• Zabezpieczaj serwery plików czy inne zasoby sieciowe. 

• Zabezpieczaj sieci bezprzewodowe – Access Point. 

• Dostosuj złożoność haseł odpowiednio do zagrożeń.  

• Unikaj wchodzenia na nieznane czy przypadkowe strony internetowe. 

• Nie loguj się do systemów informatycznych w przypadkowych miejscach z 

niezaufanych urządzeń 

• lub publicznych niezabezpieczonych sieci Wi-Fi. 

• Wykonuj regularne kopie zapasowe. 

• Korzystaj ze sprawdzonego oprogramowania do szyfrowania e-maili lub nośników 

danych. 

• Szyfruj dane przesyłane pocztą elektroniczną. 

• Szyfruj dyski twarde w komputerach przenośnych. 

• Przy pracy zdalnej korzystaj z szyfrowanego połączenia VPN. 

• Odchodząc od komputera, blokuj stację komputerową. 

• Nie umieszczaj w komputerze przypadkowo znalezionych nośników USB. Może 

znajdować się na nich złośliwe oprogramowanie. 

 

Zasady pracy podczas lekcje on- line: 
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1. Podczas zajęć on-line uczniowie zachowują się kulturalnie. 

 

2. Mają odpowiednio przygotowane stanowisko. 

 

3. Są stosownie ubrani. 

 

4. Nie spożywają posiłków i nie piją napojów. 

 

5. Nie usuwają nikogo z grupy lekcyjnej na komunikatorze, mogą dołączyć inną osobę z 

grupy/klasy ale nie osoby niezwiązane z klasą/lekcją. 

 

6. Nie używają telefonów komórkowych, za wyjątkiem sytuacji, w których potrzebny jest on 

w toku lekcji i nauczyciel to wyraźnie zaznaczy. 

 

7. Podczas zajęć pozostają skupieni, unikają aktywności w tle (na czatach, grach i innych 

komunikatorach). 

 

8. Aktywnie uczestniczą w lekcji tzn. odpowiadają na pytania nauczyciela, sami inicjują 

rozmowę, zapisują notatki, wykonują zadania przewidziane w lekcji. 

 

9. Śledzić terminy lekcji i sygnalizować trudności w udziale w zajęciach (jeśli takie 

zaistnieją). 

 

10. Grupa utworzona na komunikatorze służy do kontaktu w sprawach związanych z lekcją.  

 

11. Jeśli uczeń dołącza do lekcji w jej trakcie, robi to dyskretnie, aby nie zaburzyć jej przebiegu 

i jeżeli w trakcie lekcji zaistnieją komplikacje, to wycisza mikrofon lub  opuszcza grupę, ale 

informuje na czacie, że z ważnych przyczyn opuszcza zajęcia (na chwilę lub na stałe). 

 

12. Czat dołączony do komunikatora i powiązany z grupą lekcyjną służy tylko do komunikacji 

w sprawach związanych z lekcją. 

 

13. Podczas zajęć nie wykonujemy zdjeć, print screenów i innych zatrzymań obrazu, nie 

nagrywamy lekcji. 
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14. Nauczyciel zaczyna i kończy takie zajęcia sprawdzając, kto uczestniczył.  

 

15. Uczniowie rozłączają się za wyraźną zgodę nauczyciela (nauczyciel wywołuje połączenie 

na początku zajęć, na końcu zajęć daje znać, że lekcja się zakończyła i uczeń może opuścić 

rozmowę ). 

 

Stanowisko do pracy przy komputerze: 

1. Krzesło i biurko powinny być dopasowane do wzrostu ucznia. 

 

2. Klawiaturę i ekran monitora należy ustawić w odpowiedniej odległości, dostosowanej 

wzrostu i wzroku użytkownika. 

a. plecy powinny być wyprostowane i przylegać do oparcia krzesła; 

b. przedramiona ugięte pod kątem zbliżonym do kąta prostego, powinny opierać się o brzeg 

biurka; 

c. dłonie powinny być prawidłowo ułożone na klawiaturze; 

d. wzrok użytkownika komputera powinien być skierowany na wprost, a odległość twarzy 

od monitora to od 40 do 80 cm (w zależności od wielkości monitora); 

e. monitor powinien być odchylony nieznacznie do tyłu. 

 

W pomieszczeniu powinno być właściwe oświetlenie. Oświetlenie powinno być ustawione tak, 

aby światło nie odbijało się w monitorze. 
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3. Podczas przerw w zajęciach uczeń powinien odejść od komputera, przerwy pozwolą się 

zrelaksować i umożliwią odpoczynek oczom, mięśniom szyi, barku i dłoni. Przerwę w 

lekcjach uczeń może wykorzystać na zajęcia ruchowe oraz odpoczynek dla oczu.  

Praca przy komputerze w niewłaściwych warunkach może być powodem dolegliwości 

i chorób:  

1. Niewłaściwa postawa, podczas siedzenia przy komputerze, może przyczynić się do 

zmęczenia mięśni, bólu kręgosłupa, szyi, barku i dłoni. 

2. Długotrwała praca przy komputerze może być przyczyną choroby długotrwale obciążonych 

stawów. 

3. Długotrwałe i częste korzystanie z komputera może doprowadzić do uzależnienia i wpłynąć 

negatywnie na samopoczucie, wywołując ciągłe zmęczenie, zmianę nastrojów i zły humor, 

oraz brak kontaktów z rówieśnikami w świecie rzeczywistym. 

 

XIV. FUNKCJONOWANIE RADY PEDAGOGICZNEJ  

 

1. Rada Pedagogiczna w czasie ograniczenia funkcjonowania zespołu może pracować i 

podejmować decyzje zdalnie. Ustala się jeden sposób przekazywania informacji i 

wyrażania swojej opinii- głosowanie przez pocztę elektroniczną. 

 

2. Treści mające być przedmiotem przekazania informacji i wyrażenia opinii, członkowie 

Rady Pedagogicznej otrzymują w przeddzień zdalnego posiedzenia Rady Pedagogicznej 

za pomocą poczty elektronicznej. W dniu zdalnego posiedzenia, w godzinach                              

od 08.00 do18.00, członkowie Rady Pedagogicznej pocztą zwrotną na adres: 
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rada@chocianowice.edu.pl zgodnie ze wzorem 7 przekazują swoją opinię, która będzie 

miała formę uchwały o kolejnym numerze. Tą samą drogą będą przekazywane informacje 

stanowiące tematykę posiedzenia. Potwierdzenie obecności w posiedzeniu zdalnym 

zostanie ustalone na podstawie udziału w głosowaniu. 

 

3. Sposób wyrażenia opinii: 

JESTEM ZA  

JESTEM ZA X 

  

JESTEM 

PRZECIW 

 

  

WSTRZYMUJĘ 

SIĘ 

 

 

JESTEM PRZECIW  

JESTEM ZA  

  

JESTEM 

PRZECIW 

X 

  

WSTRZYMUJĘ 

SIĘ 

 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ  

JESTEM ZA  

  

JESTEM 

PRZECIW 

 

  

WSTRZYMUJĘ 

SIĘ 

X 

 

4. W korespondencji elektronicznej nauczyciele używają szkolnych/przedszkolnych adresów 

mailowych. 

 

5. Po zakończeniu głosowania na podstawie otrzymanych materiałów, protokolant sporządza 

protokół i uchwałę z posiedzenia zdalnego. Otrzymane załączniki zwrotne stanowić będą 

załącznik do protokołu W tytule maila zwrotnego należy wpisać: Nazwisko i imię 

nauczyciela, datę konferencji zdalnej.  
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6. Z treścią podjętej  uchwały, członkowie Rady Pedagogicznej zostaną zapoznani przez 

pocztę elektroniczną. 

 

 


