PROCEDURA
w Zespole Szkół Przyrodniczo -Technicznych w Międzyświeciu
w sprawie sposobu organizacji działalności szkoły w czasie epidemii
od 01 września 2020 r.
Na podstawie:







Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),
Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818
i 2197),
Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i
niepublicznych szkołach i placówkach
Rozporządzeniu MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (art. 30b upo).
Rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30c upo).

W celu zapewnienia właściwego skutecznego funkcjonowania szkoły w tym okresie
wprowadzam i zobowiązuję wszystkich pracowników szkoły do przestrzegania następujących
zasad organizacji i pracy szkoły.

I. Organizacja nauczania stacjonarnego lub na odległość tzw. e-learningu
i sposób komunikacji
STACJONARNIE
1. 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.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i
ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących
zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Przy wejściu w budynku szkoły znajduje się pojemnik do dezynfekcji rąk i jest
obowiązek korzystania zgodnie z instrukcję użycia środka dezynfekującego.
4. Uczniowie za każdym razem dokonują dezynfekcji rąk przy wejściu do klasy
(pojemniki w klasie)
5. Uczniowie uczą się w salach i są pod opieką nauczyciela
6. W ramach możliwości należy ograniczyć przemieszczanie się uczniów na kolejne
zajęcia lekcyjne
7. Uczniowie mogą korzystać z toalet w czasie trwania lekcji.
8. W razie zmiany grupy uczniów w klasie nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym
obsługę celem dokonania dezynfekcji sali.
9. Uczniowie w czasie przerw mogą być w klasie pod opieką nauczyciela.
10. Uczniowie nie mogą korzystać z wyjazdów grupowych oraz wycieczek.
11. Nauczyciele pełnią dyżury na korytarzach w maseczkach lub innych osłonach
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12. Uczniowie poza salą lekcyjną mają obowiązek nosić maseczkę lub inną osłonę ust i
nosa
ZDALNIE
1. Wszyscy nauczyciele pozostają w ciągłej gotowości do pracy.
2. Przekazywanie informacji nauczycielom odbywa się przez e-dziennik, służbową
pocztę elektroniczną lub telefonicznie.
3. Przekazywanie informacji uczniom i ich rodzicom odbywa się przez e-dziennik,
pocztę elektroniczną lub telefonicznie.
4. Informacje dotyczące zasad funkcjonowania szkoły przekazuje dyrektor.
5. Informacje dotyczące realizacji zajęć podczas nauczania stacjonarnego lub na
odległość przekazuje uczniom i/lub ich rodzicom wychowawca i nauczyciele
poszczególnych przedmiotów.

II. Zasady współpracy wychowawcy i nauczyciela przedmiotu z uczniami
i ich rodzicami w okresie epidemii.
1. Nauczanie stacjonarne lub na odległość koordynuje i nadzoruje wychowawca klasy.
2. Wychowawca pozostaje w kontakcie z innymi nauczycielami uczącymi w danej klasie
i interweniuje w przypadku niewywiązywania się ucznia ze swoich obowiązków.
3. W nauczaniu na odległość nauczyciel przedmiotu informuje uczniów i/lub rodziców o
dostępie do materiałów zamieszczonych on-line, o zadanych pracach i terminie ich
wykonania, o terminie lekcji on-line.
4. Zajęcia z nauczycielem prowadzone zdalnie, nie mogą być nagrywane bez jego zgody.

III.

Obowiązki pedagoga szkolnego w trakcie prowadzenia nauczania
stacjonarnego lub zdalnego

Pedagog szkolny ma obowiązek:
1.

2.

3.

ustalenia form (stacjonarnie oraz zdalne) i czasu kontaktu z uczniami i rodzicami
i poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły, w tym ustalenie godzin dyżuru
telefonicznego dla uczniów i rodziców,
świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie trwania sytuacji
kryzysowej, w szczególności:
a. otoczenia opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie
występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią
koronawirusa,
b. inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
c. otoczenia opieką i udzielanie wsparcia uczniom, którzy mają trudności z
adaptacją do nauczania zdalnego,
d. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach
odpowiednich do nauczania stacjonarnego lub zdalnego,
wspomagania nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów
w kontekście nauczania stacjonarnego lub zdalnego.

IV.
Tygodniowy zakres treści nauczania
ograniczenia funkcjonowania szkoły.

w

okresie

czasowego
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1. Czas jednostki lekcyjnej pozostaje bez zmian - 45 minut.
2. Nauczyciel przedmiotu przygotowuje treści nauczania na dany tydzień zgodnie
z przyznaną ilością godzin z danego przedmiotu z uwzględnieniem:
a. równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
b. możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku
umysłowego w ciągu dnia,
c. zróżnicowania zajęć w każdym dniu,
d. łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
e. ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć.
3. Terminy wykonania zadań oraz sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów powinny być
zgodne z tygodniowym planem zajęć, z podaniem terminu realizacji.
4. Nauczyciele prowadzą zajęcia rewalidacyjne w trybie nauczania na odległość. Na prośbę
ucznia, zajęcia, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, mogą odbywać się w szkole.
5. Nauczyciele, którym przydzielono zajęcia w ramach nauczania indywidualnego, prowadzą
je zdalnie i dokumentują w dzienniku elektronicznym.
6. Program nauczania może ulec modyfikacji w taki sposób, że część kształcenia
przewidzianego do realizacji w obecnych klasach może być zrealizowana w następnym
roku szkolnym lub w następnych latach szkolnych z wykorzystaniem metod i technik lub
innego sposobu kształcenia, które pozwolą na opanowanie wiedzy przewidzianej dla
danego przedmiotu nauczania.

V. Sposoby monitorowania postępów uczniów, weryfikacji wiedzy
i umiejętności uczniów, informowanie uczniów/rodziców o postępach
w nauce, a także uzyskanych ocenach.
1. Nauczyciele na bieżąco informują uczniów/rodziców o postępach w nauce i otrzymanych
ocenach.
2. W przypadku, gdy uczeń nie realizuje zadań, nauczyciel przedmiotu informuje
wychowawcę klasy i rodziców.
3. Wychowawca ma obowiązek kontaktu z uczniem/rodzicem przez e-dziennik mailowo lub
telefonicznie w celu wyjaśnienia sytuacji.

VI. Warunki i sposoby przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego,
egzaminu poprawkowego oraz sprawdzianu wiadomości i umiejętności.
1.
2.
3.

W szkole na dotychczasowych zasadach – Statut ZSP-T w Międzyświeciu
W szkole – na wniosek ucznia lub nauczyciela, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa
W szczególnej sytuacji w/w działania mogą być prowadzone zdalnie – on-line. Uczeń lub
rodzic zwraca się pisemnie do dyrektora szkoły o umożliwienie skorzystania z takiej
formy.

VII.

Warunki i sposoby ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej
w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny.

1.
2.

Nauczyciel ustala ocenę zgodnie z zapisami Statutu.
Uczeń, który ma zastrzeżenia co do wystawionej oceny, składa je na piśmie do dyrektora
szkoły za pomocą poczty elektronicznej lub w sekretariacie szkoły
Dyrektor szkoły:

3.
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a. sprawdza, czy nauczyciel zachował procedury przewidziane w Statucie, przeprowadza
rozmowę z uczniem i nauczycielem (za pomocą telefonu lub innego dostępnego
komunikatora lub w obecności tych osób)
b. ustala ostateczną ocenę zgodnie ze Statutem Szkoły.

VIII.

Sposób dokumentowania realizacji zadań od 01.09.2020r.

1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi
przepisami wykorzystując do tego e-dziennik VULCAN.
2. Wszyscy nauczyciele wpisują lekcje do dziennika elektronicznego zgodnie
z obowiązującym planem lekcji.
3. Obecność uczniów jest rejestrowana w dzienniku:
a. stacjonarnie – na dotychczasowych zasadach przedstawionych w Statucie szkoły
b. zdalnie - po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia przez ucznia materiałów z danego
tematu (przez e-dziennik – w danym dniu),
c. po sprawdzeniu obecności w przypadku lekcji prowadzonej w czasie rzeczywistym
on-line,
d. lub inny sposób wybrany przez nauczyciela.
e. wpis w dzienniku elektronicznym potwierdzający uczestniczenie w lekcji on line to –
zd, , natomiast nieobecność znakiem ( - )
4. Bibliotekarze i pedagodzy wypełniają swoje dzienniki.

IX. Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć
1. Stacjonarnie – na dotychczasowych zasadach wypracowanych przez nauczycieli i uczniów,
a zgodnie z obowiązującymi przepisami
2. W okresie prowadzenia kształcenia na odległość zajęcia prowadzone będą na wybranej
platformie a nauczyciele zostaną przeszkoleni
2. Materiały wykorzystywane podczas nauczania na odległość:
a. materiały przygotowane bądź wskazane przez nauczyciela
b. materiały rekomendowane przez MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/naukazdalna)
c. materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii.

X.

Konsultacje dla uczniów i rodziców

1. Konsultacje dla uczniów i rodziców odbywają się przez:
a. kontakt osobisty w szkole
b. e-dziennik lub pocztę elektroniczną
c. telefonicznie – telefon szkolny lub, gdy nauczyciel udostępni swój prywatny numer
telefonu
d. komunikatory i narzędzia wykorzystywane do prowadzenia zajęć.
2. Uczeń lub rodzic może skontaktować się ze szkołą telefonicznie lub mailem – dane
kontaktowe na stronie szkoły.
3. Podczas konsultacji prowadzonych z wykorzystaniem komunikatora obowiązuje zakaz
nagrywania wypowiedzi bez zgody jej autora.

XI.

Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego w przypadku kształcenia:
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A. STACJONARNIE
1. na dotychczasowych zasadach obowiązujących w szkole
2. obowiązek zasłaniania ust i nosa
B. NA ODLEGŁOŚĆ
2. Kształcenie teoretyczne – na zasadach przedstawionych w /w
3. w szczególnych sytuacjach zajęcia praktyczne w kształceniu zawodowym
mogą być realizowane zdalnie – wyłącznie w zakresie, w jakim z programu
nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów
kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub
innego sposobu kształcenia.
4. W przypadku praktyk zawodowych, zaplanowanych do zrealizowania w
okresie, w którym może być realizowane nauczanie na odległość, praktyki
realizuje się do końca roku szkolnego 2020/2021.

X.

Wytyczne i zalecenia w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/21
w warunkach epidemii

1. Tradycyjna forma kształcenia (obowiązują wytyczne GIS, MZ, MEN):
2. W sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie dyrektor szkoły, po uzyskaniu
pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu
prowadzącego, może częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek.
Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.
Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)
Dyrektor może zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu
edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć
i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na
danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody
organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej
decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu
1. Zajęcia w kształceniu teoretycznym i praktycznym w klasach pierwszych i czwartych
Technikum będą realizowane stacjonarnie na w/w zasadach
2. Zajęcia w kształceniu teoretycznym i praktycznym w klasach pierwszych i trzecich
Branżowej Szkoły I Stopnia będą realizowane stacjonarnie na w/w zasadach
3. Zajęcia w kształceniu praktycznym w wszystkich klasach będą realizowane stacjonarnie
4. W przypadku mieszanej formy kształcenia, zajęcia wg planu będą realizowane zamiennie:
- jeden tydzień zajęcia na terenie szkoły z wybranymi oddziałami
- drugi tydzień w formie zdalnego nauczania z wybranymi oddziałami
- nauczyciele realizują każdą z tych form na terenie szkoły
Wariant C – kształcenie zdalne
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Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony
czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna
jest zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia
zajęć w szkołach na terenie kraju.
1. Na w/w zasadach

XI.

Dodatkowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa na terenie szkoły

1. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do
niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i
nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych
obszarach.
2. Nauczyciel w razie zauważenia niepokojących objawów chorobowych u ucznia ma
obowiązek zgłosić to dyrektorowi oraz zapewnić sposób szybkiej, skutecznej
komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem

3.

technik komunikacji na odległość.
Szkoła posiada termometr bezdotykowy i w razie zauważenia lub podejrzenia niepokojących
objawów chorobowych przez nauczyciela u ucznia, nauczyciel wraz z uczniem udają się do
izolatki i tam może zostać zmierzona temperatura. Termometr znajduje się w izolatce –
gabinet pielęgniarki, dostęp do tego pomieszczenia ma sekretarz szkoły.

4. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować
ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu (izolatka szkolna),
zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić
rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany
własny środek transportu).
5. 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.
6. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte detergentem
lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych
zajęciach.
7. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
8. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym
powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
9. Obowiązuje zasłaniania ust i nosa w czasie przerw zarówno przez pracowników
szkoły jak i uczniów oraz osób trzecich.
10. Obowiązuje zasłaniania ust i nosa na terenie budynku szkolnego zarówno przez
pracowników szkoły jak i uczniów oraz osób trzecich.
11. Dopuszcza się nie zasłaniania ust i nosa w salach lekcyjnych
12. Możliwość zachowania dystansu między pracownikami szkoły.
13. Szkoła zapewnia monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości klas, pomieszczeń sanitarnohigienicznych,
ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek
i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania
posiłków, klawiatur, włączników.
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14. We wszystkich sprawach, które nie zostały objęte procedurą, decyzję, w oparciu
o obowiązujące przepisy prawa, podejmuje dyrektor szkoły.
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