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Regulamin i procedury funkcjonowania szkoły w czasie 
zagrożenia epidemicznego i epidemii w Powiatowym Zespole 

Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie 

data aktualizacji: 31.08.2021 r. 

Na podstawie przepisów: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), 
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915); 
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty                     
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z 
późn. zm.), 

4. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od                 
1 września 2021 r.; 

oraz analizy danych dotyczących aktualnego stanu epidemicznego dyrektor szkoły ustala zasady 
funkcjonowania placówki oświatowej oraz podejmuje decyzję o hybrydowym lub zdalnym trybie 
nauki. Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie zawarto w regulaminie. 

 

§ 1 

Regulamin i procedury to dokument, który powstał w oparciu o wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół 
publicznych, dotyczących organizacji zajęć od 1 września 2021 roku i jest w pełni z nimi zgodny. 

1. Dopuszcza się aktualizację regulaminu w celu zachowania pełnej zgodności z aktualnymi 
wytycznymi MEiN, MZ i GIS w przedmiotowej sprawie. 

2. Regulamin, wraz z procedurami, obowiązuje wszystkich pracowników szkoły, którzy 
zobowiązanie są do jego bezwzględnego przyjęcia i przestrzegania, a z zawartymi w nim 
informacjami zapoznaje się również uczniów i ich rodziców w pierwszym dniu zajęć w roku 
szkolnym 2021/2022. 

3. Zapoznanie uczniów z regulaminem wychowawcy klas odnotowują w dzienniku 
elektronicznym. 

4. Do przestrzegania niniejszego regulaminu zobowiązani są również rodzice uczniów, a do ich 
obowiązków należy: 

1) nieposyłanie do szkoły dziecka z objawami chorobowymi; 
2) informowanie szkoły o objęciu domowników kwarantanna; 
3) bieżące sprawdzanie informacji w dzienniku elektronicznym oraz na stronie szkoły; 
4) odbieranie połączeń przychodzących ze szkoły, a jeśli nie będzie w danej chwili 

możliwości odbioru połączenia, to pilne nawiązywanie kontaktu ze szkołą; 
5) przypominanie dzieciom o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w czasie 

pandemii/epidemii. 
5. Uczniowie pełnoletni z objawami chorobowymi nie mogą przychodzić do szkoły. 
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§ 2 

Dyrektor szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego 

1. Opracowuje system szybkiego reagowania w sytuacji zagrożenia epidemią COVID-19, którego 
podstawą są procedury zawarte w niniejszym dokumencie, w tym: opracowuje wzory 
zarządzeń do wdrożenia zdalnego lub hybrydowego trybu nauczania i do przywrócenia 
stacjonarnego trybu nauki. 

2. Nawiązuje usystematyzowaną, odbywającą się w określonym trybie i na wspólnie 
uzgodnionych zasadach dostosowanych do obecnej sytuacji, współpracę z sanepidem, 
organem prowadzącym, kuratorium, rodzicami i środowiskiem szkolnym. 

3. Zapoznaje Radę Pedagogiczną ze strategią zarządzania szkołą oraz zasadami zawartymi                        
w systemie szybkiego reagowania obowiązującymi w szkole w czasie pandemii COVID-19. 

4. Szczegółowo przedstawia zadania dotyczące nauczycieli, wychowawców klas i pedagoga 
szkolnego w zależności od przyjętego trybu pracy. 

5. Zapoznaje pracowników administracji i obsługi z systemem szybkiego reagowania i ich 
obowiązkami w czasie kryzysu. 

6. Zabezpiecza niezbędne ilości sprzętu komputerowego dla nauczycieli i uczniów, na wypadek 
konieczności wdrożenia zdalnego lub hybrydowego trybu kształcenia. 

7. Przygotowuje nauczycieli od strony informatycznej do realizacji zadań związanych                                       
z nauczaniem zdalnym. 

8. Zapewnia wyposażenie szkoły w niezbędny sprzęt i środki sanitarne. 

 

§ 3 

Wykaz działań dyrektora szkoły przed podjęciem decyzji o trybie pracy szkoły 

1. Dyrektor, ze względu na sytuację, w której znajduje się szkoła, w porozumieniu z organem 
prowadzącym i przy pozytywnej opinii lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej może podjąć 
decyzję o: 

1) pozostawieniu stacjonarnego trybu nauki; 
2) wdrożeniu trybu nauczania zdalnego; 
3) wdrożeniu trybu nauczania hybrydowego; 
4) ponownym przywróceniu stacjonarnego trybu nauki. 

2. Szkoła podporządkowuje organizację pracy placówki wytycznym i zaleceniom Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Wszystkie zalecenia i wytyczne Sanepidu powinny być 
wydawana na piśmie lub drogą mailową. 

3. Dyrektor szkoły na bieżąco monitoruje sytuację epidemiczną COVID-19 w środowisku szkoły, 
którą zarządza. 

4. Dyrektor szkoły, na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz 
ministerstwa Edukacji Narodowej, opracowuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące na 
terenie szkoły oraz procedurę szybkiego powiadamiania o chorym uczniu. 

5. Monitorowanie polega na gromadzeniu bieżących danych od przedstawicieli wszystkich 
organów szkoły, jej pracowników oraz podmiotów współpracujących ze szkołą, związanych                 
m. in. ze zmienną liczbą zachorowań, zmienną liczbą osób przebywających na kwarantannie                  
w lokalnym środowisku (powiecie, gminie, miejscowości) oraz wszystkimi innymi 
nieprzewidzianymi sytuacjami związanymi z COVID-19, które mogłyby mieć wpływ na poziom 
bezpieczeństwa członków społeczności szkolnej. 
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6. Proces monitorowania prowadzony jest za pomocą „kalendarium nauczania zdalnego”, do 
którego bieżący wgląd ma cała Rada Pedagogiczna. 

7. Decyzja o zmianie trybu nauczania w danym oddziale lub w całej placówce jest podejmowana 
w porozumieniu z organem prowadzącym przy jednoczesnej pozytywnej opinii lokalnej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej.  

8. W sytuacjach nagłych, dyrektor szkoły, po telefonicznych lub e-mailowych konsultacjach                        
z organem prowadzącym, służbami sanitarnymi, może podjąć decyzję o natychmiastowym 
wprowadzeniu zdalnego trybu nauki. 

9. Dyrektor szkoły, w celu usprawnienia systemu zarządzania szkołą w sytuacjach zagrożenia 
COVID-19 powołuje Szkolny Zespół Zarządzania Kryzysowego, na czele którego stoi szkolny 
koordynator bezpieczeństwa. Zadaniem koordynatora jest nadzorowanie działań 
poszczególnych członków zespołu ds. bezpieczeństwa środowiska szkolnego oraz ścisła 
współpraca z dyrektorem szkoły. 

1) Wszyscy członkowie zespołu są zobowiązani do bezzwłocznego przekazywania 
bieżących informacji dotyczących zagrożenia stanu bezpieczeństwa epidemicznego 
szkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa. 

2) Przyjmuje się następujące formy przekazywania informacji: podczas rozmowy 
telefonicznej, osobistej, drogą e-mailową lub za pomocą dziennika elektronicznego 
Librus. 
 

§ 4 

Organizacja zajęć w szkole powiązana z aktualną sytuacją epidemiologiczną przy uwzględnieniu 
skoordynowanych  działań dyrekcji, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w celu 

zagwarantowania bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym w szkole 

1. W szkole powołuje się Szkolny Zespół Zarządzania Kryzysowego, w skład którego wchodzą 
dyrekcja szkoły, kierownik gospodarczy, szkolny inspektor BHP, społeczny inspektor pracy oraz 
psycholog szkolny. Zespół odpowiedzialny jest za koordynację działań w przypadku 
podejrzenia zakażania SARS-CoV-2 lub stwierdzenia zakażania SARS-CoV-2 na terenie szkoły. 
Zespół wybrał koordynatora na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 31.08.2020 r. 

2. Możliwość udziału w wycieczkach szkolnych, wyjściach grupowych, imprezach szkolnych                        
i okolicznościowych jest zależna od aktualnej sytuacji epidemiologicznej przy ścisłej współpracy 
z sanepidem, organem prowadzącym i kuratorium oświaty. 

3. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu pozytywnej opinii organu prowadzącego oraz Państwowego 
Inspektora Sanitarnego, może zawiesić zajęcia na określony czas, jeżeli ze względu na aktualną 
sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów. 

4. Zgoda i opinia, o których mowa w §4 ust. 3, mogą być wydawane ustnie, telefonicznie lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej lub innych sposobów umożliwiających łączność               
z wymienionymi podmiotami. 

5. O zawieszeniu zajęć lub zmianie trybu pracy szkoły dyrektor zawiadamia organ sprawujący 
nadzór pedagogiczny – Kuratorium Oświaty w Gdańsku. 

6. Nauczaniem hybrydowym mogą zostać objęci uczniowie, którzy: 
1) są przewlekle chorzy (na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad 

uczniem, opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej); 
2) objęci są nauczaniem indywidualnym (za zgodą organu prowadzącego, w sytuacji, gdy 

nauczanie stacjonarne zagraża ich zdrowiu lub życiu lub gdy ich stan zdrowia pogarsza 
się i nie jest wskazany kontakt z osobami trzecimi); 
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3) przebywają na kwarantannie (w sytuacji, gdy szkoła pracuje stacjonarnie). 

 

§ 5 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa zmniejszające ryzyko zarażania w kontekście organizacji zajęć 

1. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie i słuchacze bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych; zasada ta dotyczy również wszystkich pracowników szkoły. 

2. Do szkoły nie mogą uczęszczać osoby przebywające na izolacji lub kwarantannie nałożonej 
przez Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

3. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły zobowiązane są do dezynfekcji rąk. 
4. Osoby przebywające na terenie szkoły są zobowiązane do noszenia maseczek w przestrzeniach 

szkoły. Obowiązek ten może zostać zniesiony przez dyrektora szkoły. 
5. W trakcie zajęć uczniowie i słuchacze nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi                                  

i podręcznikami. 
6. Umożliwia się uczniom i słuchaczom korzystanie z boiska szkolnego. 
7. Sale lekcyjne należy wietrzyć regularnie w miarę możliwości w trakcie zajęć oraz obowiązkowo 

po każdej godzinie lekcyjnej – za wietrzenie sal odpowiedzialni są nauczyciele oraz pracownicy 
obsługi. 

8. Należy regularnie wietrzyć części wspólne (co najmniej raz na godzinę) – za wietrzenie 
odpowiedzialni są pracownicy obsługi, którzy powinni wykonywać tę czynność w trakcie 
trwania zajęć lekcyjnych, by unikać kontaktu z uczniami podczas przerw. 

9. Wychowawcy są zobowiązani do:  
1) częstego informowania uczniów o podstawowych zasadach higieny – częste mycie rąk, 

ochrona podczas kichania i kaszlania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa, unikanie 
zgromadzeń; 

2) dbania o szybki przepływ informacji między szkołą a rodzicami uczniów; 
3) bieżącej aktualizacji danych osobowych oraz numerów telefonów. 

10. Po zakończonych zajęciach nauczyciele wychowania fizycznego odpowiedzialni są za 
dezynfekcję sprzętu sportowego oraz materiałów używanych w trakcie lekcji. 

11. Nauczyciele przedmiotów zawodowych odpowiedzialni są za:  
1) dezynfekcję sprzętu i materiałów używanych w trakcie zajęć praktycznych po 

zakończonych zajęciach z daną grupą; 
2) zobligowanie uczniów do zdezynfekowania rąk na zajęciach praktycznych                                     

w pracowniach spawania, obróbki skrawaniem i diagnostyki samochodowej, ze 
względu na specyfikę zajęć i dużą ilość wykorzystywanego sprzętu, maszyn i narzędzi 
celem zapewnienia maksymalnej ochrony użytkowników urządzeń (czynność winna 
zostać wykonana zarówno przed rozpoczęciem zajęć, jak i po ich zakończeniu). 

12. W szkole prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych zgodnych z zakresem 
czynności poszczególnych pracowników obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania 
czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, wietrzenia 
powierzchni wspólnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – klamek i powierzchni płaskich 
(w tym blatów, klawiatur, myszek w salach lekcyjnych). 

13. Sekretariat szkoły jest dostępny dla uczniów w określonych godzinach, a obsługa interesantów 
odbywa się na zasadach umożliwiających zachowanie reżimu sanitarnego – w sekretariacie 
może przebywać jednocześnie tylko dwóch petentów. 

14. Uczniowie korzystający z szatni przed zajęciami wychowania fizycznego starają się w miarę 
możliwości zajmować co drugi boks. 
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15. Pracownicy administracji zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego między sobą 
oraz petentami, częstej dezynfekcji rąk oraz do wietrzenia pomieszczeń biurowych, w których 
pracują. 

16. W trakcie odbywania zajęć praktycznej nauki zawodu uczniów u pracodawców podmiot 
przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie zajęć z uwzględnieniem odrębnych przepisów 
dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, 
właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zakładów pracy oraz 
wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących 
poszczególnych branż. 

17. Pracownicy mają możliwość telefonicznej konsultacji z lekarzem medycyny pracy sprawującym 
opiekę profilaktyczną nad pracownikami, szczególnie w zakresie SARS-CoV-2 i obciążenia 
wynikającego z jednoczesnego występowania chorób przewlekłych (telefon do lekarza 
medycyny pracy można uzyskać w dziale kadr). 

 

§ 6 

 Zmiana nauki na tryb zdalny lub hybrydowy 

1. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym i na podstawie pozytywnej opinii 
lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej, podejmuje decyzję o zmianie trybu nauczania na 
zdalny lub hybrydowy w danym oddziale. 

2. Na decyzję dyrektora ma wpływ aktualna sytuacja zagrożenia COVID-19 w kraju: 
1) wzrost liczby zachorowań; 
2) sugestia lub decyzja ministra zdrowia; 
3) sugestia lub decyzja ministra edukacji i nauki. 

3. Na decyzję dyrektora ma wpływ aktualna sytuacja zagrożenia COVID-19 w regionie (miasto, 
gmina, powiat): 

1) wzrost liczby zachorowań; 
2) sugestia lub decyzja kuratora; 
3) opinia organu prowadzącego oraz miejscowych służb sanitarnych. 

4. Na decyzję dyrektora ma wpływ aktualna sytuacja zagrożenia COVID-19 w szkole: 
1) ognisko zakażenia; 
2) sugestia lub decyzja władz powiatowych; 
3) sugestia lokalnych służb medycznych; 
4) rekomendacja lokalnych służb sanitarnych; 
5) ilość osób zaszczepionych w danej grupie/oddziale. 

5. Dyrektor o swojej decyzji powiadamia: 
1) organ prowadzący; 
2) organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 
3) powiatowe służby sanitarne; 
4) radę pedagogiczną; 
5) rodziców; 
6) uczniów. 

6. Decyzja dyrektora ma formę pisemnego zarządzenia. 
7. Decyzja publikowana jest niezwłocznie w formie ogłoszenia w dzienniku elektronicznym Librus. 
8. Nauczyciele, rodzice oraz uczniowie mają obowiązek bieżącego śledzenia informacji 

publikowanych w dzienniku elektronicznym Librus zarówno w panelu ogłoszeń, jak                                       
i wiadomości prywatnych. 
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§ 7 

Procedury postępowania w przypadku wprowadzenia zdalnego nauczania 

1. W okresie czasowego ograniczenia działalności szkoły platformą wskazaną do realizacji zajęć               
z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość jest Microsoft 365 z aplikacją Microsoft 
Teams. 

2. Microsoft Teams staje się tym samym drugim, po dzienniku elektronicznym, środkiem 
komunikacji między nauczycielami a uczniami. 

3. Nauczyciele przekazują uczniom informacje na temat sposobu i trybu prowadzenia zajęć                         
z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość za pomocą panelu wiadomości lub 
terminarza w dzienniku elektronicznym Librus. Informację uważa się za przekazaną także dzięki 
zaplanowaniu spotkania na żywo w kalendarzu Microsoft Teams co najmniej na dzień przed 
zajęciami. 

4. Organizacja zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
podlega nadzorowi i musi umożliwiać dyrektorowi każdorazowe uczestnictwo                                              
w zaplanowanych zajęciach odbywających się zgodnie z planem lekcji danej klasy lub grupy. 

5. Nauczyciele zobowiązani są do łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów 
ekranowych i bez nich z zastrzeżeniem, że zajęcia prowadzone online w danym tygodniu roku 
szkolnego powinny stanowić co najmniej 50%, jednak nie więcej niż 70% podstawowego 
wymiaru godzin. 

6. Nauczyciele zobowiązani są do logowania się do dziennika elektronicznego każdego dnia                       
w godzinach swojej pracy oraz traktowania wiadomości i ogłoszeń kadry kierowniczej w sposób 
priorytetowy. 

7. Do obowiązków ucznia i słuchacza należy logowanie się do dziennika elektronicznego oraz 
platformy Microsoft Teams w dniach nauki wskazanych przez obowiązujący plan lekcji 
dostępny zarówno na stronie internetowej szkoły jak i w dzienniku elektronicznym Librus oraz 
bieżące sprawdzanie otrzymywanych wiadomości. 

8. Rodzice uczniów zobowiązani są do zgłaszania nauczycielowi wychowawcy ewentualnych 
problemów technicznych utrudniających naukę zdalną. W razie niemożności udzielenia 
pomocy wybranemu uczniowi, nauczyciele wychowawcy kontaktują się z dyrekcją szkoły. 

9. W sytuacjach, gdy uczeń nie ma możliwości udziału w zajęciach z wykorzystaniem technik 
kształcenia na odległość i nie przebywa on na kwarantannie, dyrektor szkoły zapewnia mu 
stanowisko pracy na terenie placówki. 

10. Wprowadzenie nowego materiału związanego z realizacją podstawy programowej musi być 
dostosowane do indywidualnych możliwości uczniów oraz powinno przebiegać w tempie, 
umożliwiającym uczniom opanowanie treści w trybie zdalnym. 

11. Możliwe jest przeprowadzanie konsultacji i zebrań z Rodzicami uczniów w formie zdalnej,                     
o których należy wcześniej poinformować modułem wiadomości w dzienniku elektronicznym 
przesyłając w nim link do spotkania. 

12. Uczniowie są zobowiązani do systematycznej realizacji przydzielonych im zadań, w trybie 
ustalonym przez nauczyciela, a w sytuacji niemożności przesłania nauczycielowi wykonanego 
zadania także do wskazania przyczyny niewywiązania się z obowiązku. 

13. Przesyłane uczniom materiały powinny być przygotowane w formacie dostępnym zarówno dla 
pracujących z wykorzystaniem komputera, jak i dla tych, którzy do swojej dyspozycji mają 
wyłącznie urządzenia mobilne. 

14. W miarę możliwości zaleca się uczestnictwo w zajęciach „na żywo” z włączonymi kamerkami. 
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 § 8 

Dokumentacja procesu nauczania w trakcie nauki zdalnej 

1. Podstawowym dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie zajęć oraz udział uczniów                    
i słuchaczy jest dziennik elektroniczny Librus. 

2. Nauczyciele zobowiązani są do systematycznych wpisów umożliwiających monitorowanie 
frekwencji uczniów i słuchaczy a także realizacji podstawy programowej. 

3. Inne dokumenty, np. notatki służbowe, protokoły, sprawozdania, mogą być tworzone zdanie                     
i przesyłane drogą elektroniczną. 

4. Nauczyciele uzupełniają kategorię frekwencji w dzienniku elektronicznym Librus korzystając                
z kategorii: ZO – zdalna obecność oraz ZN – zdalna nieobecność. 

5. Uważa się, że uczeń był obecny na zajęciach zdalnych, gdy uczestniczył w zaplanowanej lekcji 
„na żywo” lub – w przypadku zaplanowanej pracy własnej – odczytał wiadomość od 
nauczyciela z informacją o przydzielonym zadaniu i terminie jego wykonania. 

6. Zasady usprawiedliwiania godzin nieobecnych pozostają takie same, jak w przypadku 
nauczania stacjonarnego. 

7. Nie zmieniają się zasady oceniania oraz trybu poprawiania pracy pisemnych. W dzienniku 
elektronicznym Librus dodano kategorie ocen: nauczanie zdalne (waga 1) oraz nauczanie 
zdalne (waga 2). 

 

§ 9  

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna w trakcie nauczania zdalnego 

1. Pomoc pedagogiczno-psychologiczna świadczona jest przez szkolnego pedagoga/psychologa/ 
doradcy zawodowego w trakcie trwania ich dyżurów. 

2. Pedagog/psycholog szkolny/doradca zawodowy są zobowiązani do poinformowania Rodziców 
i Uczniów o swoich dyżurach za pomocą dziennika elektronicznego Librus. 

3. Pedagog/psycholog szkolny/doradca zawodowy ma obowiązek ustalenia formy i czasu 
kontaktu z uczniami i rodzicami oraz poinformowanie o tym fakcie dyrektora szkoły. 

4. Czas pracy pedagoga/psychologa/doradcy szkolnego nie zmienia się w trakcie nauczania 
zdalnego w stosunku do pracy stacjonarnej. 

5. Pedagog/psycholog/doradca zawodowy może kontaktować się z uczniami, słuchaczami oraz 
rodzicami za pomocą: 

1) dziennika elektronicznego; 
2) platformy Microsoft Teams w przypadku konsultacji on-line w trybie „na żywo”; 
3) połączenia telefonicznego. 

6. Głównymi zadaniami pedagoga/psychologa/doradcy zawodowego są: 
1) otoczenie opieką uczniów, słuchaczy i rodziców, u których stwierdzono nasilenie 

występowania reakcji stresowych lub lękowych związanych z trwającą 
pandemią/epidemią COVID-19; 

2) inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 
3) minimalizowanie negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających się                              

w wyniku wdrażania nauczania zdalnego 
4) otoczenia opieką i udzielanie wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją do 

nauczania zdalnego, 
5) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich 

do nauczania zdalnego, 
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6) wspomagania nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów                  
w kontekście nauczania zdalnego.  

 

§ 10 

Obowiązki nauczyciela wychowawcy w kontekście nauczania zdalnego lub hybrydowego 

1. Wychowawca klasy pełni rolę koordynatora nauczania zdalnego w stosunku do powierzonych 
jego opiece uczniów.  

2. Wychowawca ma obowiązek:  
1) niezwłocznego poinformowania rodziców i uczniów swojej klasy o zmianie trybu 

nauczania; 
2) ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu 

komputerowego i do Internetu. W przypadku braku takiego dostępu wychowawca 
niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu rozwiązania problemu 
lub ewentualnego ustalenia alternatywnych form kształcenia; 

3) monitorowania proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego ustąpienia,                       
o czym informuje dyrektora szkoły; 

4) reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które 
zgłaszają jego uczniowie lub ich rodzice; 

5) wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych 
konsultacji z wychowawcą klasy. 

 

§ 11 

Zasady współpracy dyrektora z pracownikami administracji 

1. Pracownicy administracji pełnią swoje obowiązki w trybie stacjonarnym lub zdalnym, zgodnie 
z obowiązującymi rekomendacjami organu prowadzącego, Państwowego Inspektora 
Sanitarnego na podstawie wydanego przez dyrektora zarządzenia. 

2. Podstawowymi formami kontaktu pracowników z dyrektorem są rozmowy telefoniczne pod 
wskazanym numerem telefonu oraz wiadomości elektroniczne wysyłane na służbowy adres                
e-mail. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wymianę informacji za pomocą innych 
komunikatorów zapewniających ciągłość przebiegu jawnych informacji. 

 

§ 12 

Zasady współpracy szkoły z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Wejherowie 

1. Dyrektor szkoły na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID-19 nadawane przez Główny 
Inspektorat Sanitarny oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i stosuje się do jego 
zaleceń. 

2. Dyrektor szkoły pisemnie ustala zasady przepływu informacji pomiędzy szkołą i sanepidem. 
3. Dyrektor szkoły/placówki pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielem sanepidu w celu 

bieżącego monitorowania sytuacji związanej z szerzeniem się epidemii COVID-19. 
4. Korespondencja z pracownikiem sanepidu odbywa się drogą elektroniczną. 
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5. W sytuacjach szczególnych opiniowanie lub rekomendowanie działań może odbyć się drogą 
telefoniczną, z zastrzeżeniem, że wszelkie ustalenia między szkołą a sanepidem zostają 
wpisane do notatki służbowej, zatwierdzonej przez obie strony. 

6. W sytuacji wystąpienia zagrożenia zarażenia wirusem COVID-19 dyrektor szkoły/placówki 
natychmiast pisemnie informuje o tym fakcie lokalną stację sanitarno- epidemiologiczną. 

7. W sytuacji wystąpienia zarażenia wirusem COVID-19 u jednego z pracowników lub uczniów 
dyrektor szkoły/placówki natychmiast pisemnie informuje o tym fakcie lokalną stację 
sanitarno-epidemiologiczną. 

 

§ 13 

Zasady współpracy dyrektora z organem prowadzącym 

1. Dyrektor szkoły utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami organu prowadzącego w celu 
bieżącego monitorowania sytuacji związanej z wprowadzaniem nauczania zdalnego                               
w poszczególnych oddziałach/całej szkole. 

2. Dyrektor szkoły niezwłocznie informuje organ prowadzący o wykrytym zakażeniu wskazując 
oddziały narażone na kontakt z osobą zarażoną oraz prosząc o opinię dotyczącą zmiany trybu 
nauczania we wskazanych klasach. 

3. Korespondencja z organem prowadzącym przebiega za pomocą poczty elektronicznej. 
4. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący o ewentualnych problemach i trudnościach 

wynikających z wprowadzeniem nauczania zdalnego w wybranych oddziałach/całej placówce. 
5. W sposób wspólnie ustalony, dyrektor szkoły informuje organ prowadzący  o sposobie 

realizacji zajęć i innych zadań jednostki systemu oświaty. 
 

 

§ 14 

Zasady współpracy dyrektora z organem nadzoru pedagogicznego 

1. Dyrektor szkoły utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami organu nadzoru pedagogicznego 
w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z wprowadzaniem nauczania zdalnego                 
w poszczególnych oddziałach/całej szkole. 

2. Dyrektor szkoły informuje organ nadzoru pedagogicznego o liczbie oddziałów i uczniów 
objętych nauczaniem zdalnym w sposób ustalony przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku. 

3. W sytuacjach szczególnych opiniowanie lub rekomendowanie działań może odbywać się drogą 
telefoniczną. 

4. W sposób wspólnie ustalony, dyrektor szkoły informuje organ nadzoru pedagogicznego                          
o sposobie realizacji zajęć i innych zadań jednostki systemu oświaty. 

 

§ 15 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u ucznia, słuchacza lub 
pracownika szkoły 

1. Natychmiastowa izolacja osoby podejrzanej o zakażenie w izolatorium, pomieszczeniu 
szkolnym nr 162, i niezwłoczne powiadomienie rodziców (w przypadku ucznia); pracownik lub 
słuchacz podejrzany o zakażenie zobowiązany jest do kontaktu z lekarzem rodzinnym. 
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2. Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (infekcja górnych dróg 
oddechowych, wysoka gorączka, kaszel), należy o tym fakcie poinformować najbliższą 
powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępować według jej dalszych zaleceń. 

3. W przypadku pozytywnego wyniku testu ucznia, słuchacza lub pracownika szkoły wszczyna się 
dochodzenie epidemiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób z bliskiego kontaktu.  

4. Dyrektor szkoły powinien stosować się do zaleceń inspektora sanitarnego.  
5. Osoby niezaszczepione lub nie będące ozdrowieńcami, zakwalifikowane do osób z bliskiego 

kontaktu kierowane są na kwarantannę przez Państwowego Inspektora Sanitarnego. 
6. Osoby zaszczepione oraz tzw. ozdrowieńcy poddane zostają nadzorowi epidemiologicznemu. 
7. W przypadku potwierdzenia zakażeniem SARS-CoV-2 u ucznia, słuchacza lub pracownika szkoły  

należy ustalić  listę osób przebywających w tym samym czasie w częściach budynku, w których 
przebywała osoba podejrzana o zakażenie, a obszar, po którym się  poruszała należy 
niezwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji. 

8. Dyrektor szkoły lub Szkolny Zespół Zarządzania Kryzysowego tworzy listę osób z bliskiego 
kontaktu według zasad przedstawionych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

9. Dyrektor szkoły informuje stację sanitarno – epidemiologiczną właściwą dla rejonu 
wystąpienia zdarzenia podejrzenia zakażenia. 

10. Dalsze postępowanie powinno uwzględniać zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i być 
zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia. 

11. Osoba z podejrzeniem zakażenia powinna być niezwłocznie odizolowana od pozostałej grupy 
pracowników, a w przypadku nauczyciela, także uczniów. Taka sama procedura izolacji dotyczy 
uczniów i słuchaczy szkoły. 

12. W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy, niepokojących 
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. 

13. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadomić właściwą miejscowo 
powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji               
i poleceń. 

14. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, 
zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie 
dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń 
wydanych przez inspektorat sanitarnego. 

15. Dyrektor szkoły kontaktuje się z powiatową stacja sanitarno-epidemiologiczną w celu podjęcia 
ewentualnych dalszych działań. 

16. W przypadku wskazania przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego określonej procedury, 
należy się do niej stosować. 

17. W sekretariacie szkoły oraz przy wejściu do budynku szkoły umieszcza się numery telefonów, 
w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

18. Wszystkim pracownikom szkoły oraz uczniom i słuchaczom zaleca się stosować do wytycznych 
Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz 
www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 

§ 16 

Procedura ustalania wystąpienia zakażenia wśród uczniów, słuchaczy lub pracowników szkoły 

1. Rodzic/opiekun prawny niezwłocznie informuje nauczyciela wychowawcę lub dyrektora szkoły 
o pozytywnym wyniku testu COVID-19 własnego dziecka za pomocą dziennika elektronicznego 
lub drogą telefoniczną. 
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2. Uczniowie pełnoletni lub słuchacze niezwłocznie samodzielnie informują nauczyciela 
wychowawcę / opiekuna lub dyrektora szkoły o pozytywnym wyniku testu COVID-19 za 
pomocą dziennika elektronicznego lub drogą telefoniczną. 

3. Dyrektor szkoły kontaktuje się z powiatową stacją sanitarną celem potwierdzenia 
pozytywnego wyniku. 

4. W sytuacji, gdy pozytywny wynik zostaje potwierdzony przez pracownika sanepidu dyrektor 
szkoły rozpoczyna procedurę objęcia danego oddziału/grupy zdalnym nauczaniem. 

5. Dyrektor informuje uczniów oraz rodziców o kontakcie z osobą zakażoną zgodnie z aktualnymi 
wytycznymi Państwowego Inspektora Sanitarnego za pomocą dziennika elektronicznego 
Librus. 

6. Dyrektor informuje nauczycieli o uczniach przebywających na kwarantannie w związku                            
z kontaktem z osobą zakażoną na terenie szkoły. 

 

§ 17 

Procedury obowiązujące w bibliotece szkolnej w czasie trwania pandemii/epidemii COVID-19 

1. Zaleca się aby Bibliotekarz przebywał w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Nie ma obowiązku 
zakładania maseczki jako osłony nosa i ust, jednak może nakładać maseczkę podczas 
wykonywania obowiązków. 

2. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę). 
3. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki 

drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł. 
4. Organizacja trybu pracy zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli, którzy mają 

potrzebę korzystania z usług biblioteki szkolnej. Godziny otwarcia biblioteki dostosowane są 
do potrzeb czytelników. 

5. Ustawienie przesłony ochronnej w punkcie kontaktu użytkownika z bibliotekarzem np. na 
ladzie bibliotecznej. 

6. Ograniczenie użytkowania księgozbioru w wolnym dostępie. 
7. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma. 
8. Ograniczony zostaje dostęp do czytelni oraz do księgozbioru i czasopism. 
9. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały 

książki. 
10. Przyjęte książki powinny zostać odłożone do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki 

w  magazynie, w innym pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć 
datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny do 4 dni . Po tym 
okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy 
stosować rękawiczki. 

11. W przypadku nauczania zdalnego bibliotekarz wykonuje część obowiązków w formie pracy 
zdalnej za pomocą programu MOL.  

12. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród 
pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny                                     
i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt. 
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§ 18 

Zasady prowadzenia zajęć w trakcie nauczania zdalnego lub hybrydowego 

1. Po przejściu szkoły na tryb nauczania zdalnego nauczyciele ustalają: 
1) kto i kiedy może prezentować swoje materiały; 
2) kto i kiedy może włączyć lub wyłączyć mikrofon; 
3) zasady funkcjonowania czatu; 
4) zasady zabierania głosu w czasie zajęć; 
5) zasady przeprowadzania sprawdzianów i kartkówek. 

2. Nikt bez zgody prowadzącego zajęcia nie ma prawa ich nagrywać. 
3. Wizerunek wszystkich uczestników zajęć podlega ochronie. 

 

§ 19 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wraz z procedurami wchodzi w życie w dniu ogłoszenia. 
2. Dopuszcza się modyfikację procedur w zależności od sytuacji epidemiologicznej                                         

w kraju/regionie. 
3. Pracownicy szkoły i uczniowie oraz słuchacze zostaną zapoznani ze zmienioną  procedurą 

niezwłocznie po jej modyfikacji. 
4. Rodzice zostaną zapoznani z regulaminem i procedurami podczas pierwszych zebrań 

zorganizowanych przez szkołę oraz zobowiązani do wypełnienia deklaracji rodzica. 
5. O wszelkich zmianach w regulaminie i procedurach będą niezwłocznie powiadamiane osoby 

zainteresowane. 
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załącznik nr 1 

 

 

Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych 

Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 6  Ustawy  z   dnia  14   grudnia  2016   r.  Prawo   oświatowe (t.j. Dz. U.                     
z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r.  
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), oraz Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych                          
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119 poz. 1) 

 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że: 

 Zapoznałam/łem się z treścią Regulaminu i Procedurami Funkcjonowania Szkoły w Czasie 
Zagrożenia Epidemicznego i  Epidemii  w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 im. Jakuba 
Wejhera w Wejherowie. 

 Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej procedury bezpieczeństwa 
i zasad związanych z reżimem sanitarnym a przede wszystkim wysyłania do szkoły tylko                            
i wyłącznie zdrowego dziecka, (bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała) oraz 
natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak 
chorobowych w czasie pobytu w placówce.  

 Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych symptomów choroby  
u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki  
i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych. 

 Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym w razie 
zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych w trakcie pobytu w szkole. 

 Zobowiązuję się do poinformowania szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej 
odnośnie koronawirusa SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu. 

 Moje dziecko nie jest/jest  (proszę zaznaczyć) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.  

 


