Regulamin pracy szkoły w czasie pandemii na rok szkolny 2021/2022
obowiązujący od 2 września 2020 dla nauczycieli, uczniów i rodziców

I Tryb stacjonarny
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w
izolacji.
2. Choroba lub kwarantanna musi być niezwłocznie zgłoszona w sekretariacie szkoły.
3. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do
niezbędnego minimum (obowiązuje 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
- załatwianie spraw tylko w sekretariacie.
4. Po wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce używając środka
dezynfekującego. Pojemniki ze środkami dezynfekującymi na korytarzach i w
toaletach.
5. Każda osoba wchodząca do sali lekcyjnej, sali gimnastycznej, szatni powinna
zdezynfekować ręce, korzystając z dostępnego tam środka.
6. W każdej sali będzie zapewniony środek do dezynfekcji.
7. Ponieważ nie jesteśmy w stanie w szkole zapewnić rekomendowanego dystansu
1,5m między osobami przebywającymi na terenie szkoły, zaleca się zakrywanie ust i
nosa w częściach wspólnych budynku (korytarze, toalety, bufet szkolny, biblioteka,
sekretariat) i małych pomieszczeniach.
8. 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.
9. 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.
10. Nauczyciele i uczniowie dbają, aby sale były często wietrzone, o wietrzenie części
wspólnych (korytarze) dba personel techniczny.
11. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym
powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
12. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować
ucznia i powiadomić sekretariat. Uczeń na odbiór ze szkoły (rekomendowany własny
środek transportu).
13. Przedmioty i sprzęty we wszystkich salach są po każdym dniu myte z użyciem
środków dezynfekujących przez personel szkoły.
14. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których
nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
15. Procedury dotyczące korzystania z biblioteki i czytelni wywieszone w bibliotece.
16. Do szkoły nie przychodzimy ze zbyt dużym zapasem czasu, ani nie pozostajemy po
zajęciach.

II Tryb zdalny obowiązujący od 23.11.2020 - do nadal
a.
uczeń:
1. ma włączoną kamerę, mikrofon, słuchawki na każdej lekcji online. W przypadku, gdy
uczeń nie może włączyć kamery i mikrofonu, traktujemy to jako nieobecność.
2. ma obowiązek codziennie logować się i odczytywać wiadomości na Librusie i
poczcie służbowej gmail w czasie rzeczywistym, zgodnym z planem lekcji. Ostatnie
zmiany przed kolejnym dniem szkolnym należy sprawdzić po godzinie 17:00.
3. w trakcie lekcji online jest odpowiednio ubrany, nie spożywa posiłków, przestrzega
zasad kultury i dobrego wychowania.

4. jest odpowiedzialny za stworzenie właściwych warunków w domu do pełnego udziału
w lekcji.
5. nie może udostępniać osobom trzecim haseł swoich kont na dzienniku
elektronicznym i platformie G- Suite ani kodów spotkań online.
6. ma zakaz nagrywania i rozpowszechniania treści, obrazów ze spotkań online.
7. ma obowiązek odsyłać terminowo zadane prace w sposób omówiony z
nauczycielem: zadanie domowe - Librus lub oddaj zadania G-Suite.
8. oddaje prace wykonane samodzielnie, czytelnie, we właściwy sposób (bez
wykorzystywania innych narzędzi niż te z G-Suite).
b) nauczyciele
1. Nauczyciele w miarę potrzeb modyfikują plany nauczania, dostosowując treści w nich
zawarte do możliwości nauczania na odległość.
2. Podstawowymi narzędziami komunikacji w nauczaniu zdalnym są dziennik
elektroniczny Librus oraz platforma G- Suite.
3. Nauczyciele logują się do systemu Librus w dniu swojej pracy i realizują zajęcia
zgodnie z planem lekcji w formie zajęć online lub przesłanych materiałów do
samodzielnej pracy ucznia. Materiały do pracy zdalnej na dany dzień powinny zostać
wysłane nie później niż czas rozpoczęcia danej lekcji zgodnie z planem.
4. Przedmioty kończące się egzaminem maturalnym mogą być realizowane jako lekcje
video w wymiarze wyższym niż minimalny, pozostałe przedmioty w wymiarze
minimalnym.
(przedmioty niematuralne: religia, przyroda, historia i społeczeństwo, wych.fiz., edb,
j.łaciński, przedsiębiorczość, filozofia)
5.
Nauczyciele realizują zajęcia online wyłącznie na swoich planowych lekcjach, w
następującym
wymiarze:
1 lekcja tygodniowo w planie - minimum 1 zajęcia online na 2 tygodnie
2-4 lekcji tygodniowo w planie- minimum 1 zajęcia online na tydzień
5 lub więcej tygodniowo w planie- minimum 2 zajęcia online na tydzień
6.
Nauczyciele mają włączoną kamerę, mikrofon, słuchawki na każdej lekcji online.
7.
Pojedyncza
lekcja
online
nie
może
przekroczyć
45
minut.
Blok zajęć dwugodzinnych nie może przekroczyć 70 minut.
8.
Nauczyciele powinni zaplanować swoje zajęcia online tak, aby uczeń miał w ciągu
dnia maksymalnie 7 lekcji video.
9.
Zaplanowane spotkania online muszą być wprowadzone do terminarza Librus - wraz
z zakresem tematycznym - co najmniej 1 dzień roboczy (do godziny 17:00) przed
planowaną lekcją.
10.
Sprawdziany i kartkówki należy zaplanować i zapisać w terminarzu Librus w
terminach ustalonych w WSO.
c) rodzice
1. Rodzice współpracują ze szkołą w ramach zdalnego nauczania.
2. Do realizacji zdalnego nauczania rodzice ucznia zapewniają odpowiednie warunki i
sprzęt (komputer, kamera, mikrofon, słuchawki) oraz dbają o bezpieczeństwo cyfrowe
dziecka.
3. Rodzice mają obowiązek powiadomienia wychowawcy o braku możliwości
realizowania nauczania zdalnego przez dziecko z powodów technicznych.
4. Rodzice mają obowiązek powiadomienia wychowawcy o braku możliwości
realizowania nauczania zdalnego przez dziecko z powodu choroby.

