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PREZD ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ 

 
1. Do szkoły może wejść tylko uczeń zdrowy, nie mający objawów chorobowych. 
2. Uczniowie są zobowiązania do dezynfekowania dłoni przy wejściu do szkoły, 
gabinetu lekcyjnego lub innego pomieszczenia szkolnego. 
3. Uczniowie są zobowiązani do zachowania dystansu w przestrzeni otwartej i 
noszenia maseczek (korytarze, toalety, szatnie, biblioteka, sklepik szkolny, itp.). 
W pomieszczeniach administracyjnych (przebywa 1 osoba), sklepiku szkolnym 
przebywa do 5 osób z zachowaniem dystansu społecznego minimum 1,5 m. 
4. Jeśli uczeń zaobserwuje u siebie niepokojące objawy przed rozpoczęciem zajęć 
zgłasza się na portiernię lub do pielęgniarki szkolnej. 
5. Jeśli uczeń poczuje się źle w czasie zajęć, zgłasza nauczycielowi prowadzącemu 
zajęcia. 
6. Uczeń z objawami COVID-19 zostaje odizolowany od reszty klasy i odprowadzony 
do izolatki. Zostają o tym fakcie poinformowani rodzice ucznia którzy musza odebrać 
go ze szkoły 
7. Udział w zajęciach dydaktycznych w szkole jest potwierdzeniem, że podczas 
ostatnich 14 dni nie miał kontaktu z osobą zarażoną COVID-19 oraz nikt z 
najbliższych członków rodziny i otoczenia nie jest poddany izolacji, nie jest 
hospitalizowany i nie przejawia widocznych objawów chorobowych. 
 
PODCZAS LEKCJI 
 
1. W czasie zajęć dydaktycznych rekomenduje się zakładanie maseczek ochronnych 
na usta i nos. Jeśli uczeń bezpośrednio kontaktuje się z nauczycielem obowiązkowo 
zakłada maseczkę ochronną. 
2. Nauczyciel korzysta z pomocy dydaktycznych, które są możliwe do dezynfekcji. 
Każdy nauczyciel w swoim przedmiocie określa odrębne przepisy . 
3. Zajęcia z wychowania fizycznego dopóki pogoda pozwoli odbywają się  w terenie 
otwartym (boiska i tereny zielone przy szkole, Strzelnica, J.Gałęźne itp.). 
 
PRZERWA POCZAS ZAJĘĆ 
 
1. W trakcie przerw uczniowie są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego. 
2. Jeśli kolejna lekcja odbywa się w tym samym gabinecie, uczniowie mogą pozostać 
w sali. 
3. Podczas przerw należy unikać dotykania poręczy, powierzchni stałych. 
4. Dopóki pogoda pozwoli, podczas przerw młodzież może również wychodzić na 
tereny zielone wokół szkoły. (budynek A i B – teren przy fontannie, budynek D – 
teren zielony przy budynku, budynek F i C – teren zielony i boisko sportowe). 
 
 
 
 



ZWOLNIENIA 
 
1. Uczeń przebywający w domu jest zobowiązany uzupełnić wiadomości w własnym 
zakresie oraz po indywidualnym ustaleniu terminu z nauczycielem zaliczenia 
sprawdzianów i kartkówek. 
2. Jeśli uczeń jest nieobecny z powodu podejrzenia lub zachorowania na COVID-19 
zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić wychowawcę. 
3. W przypadku zdalnego nauczania (hybrydowe lub całkowite) uczniowie są 
zobowiązani do wcześniejszego zabezpieczenia odpowiedniego sprzętu potrzebnego 
do realizacji zajęć. 
4. Zdalne nauczanie może przyjmować różne formy – z użyciem monitorów 
ekranowych i bez ich użycia, przesyłania materiałów na platformach internetowych. 
5. Udział w zajęciach jest obowiązkowy – w razie nieobecności uczeń jest 
zobowiązany usprawiedliwić ewentualną nieobecność. 
6. Frekwencja w zajęciach zdalnych podlega takim samym zasadom jak na nauczaniu 
stacjonarnym i jest również odnotowywana w dzienniku elektronicznym. 
7. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania 
określone w Statucie Szkoły, Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania oraz 
Przedmiotowych Zasadach Oceniania. 
8. Na ocenę ucznia podczas nauczania zdalnego wpływa jego aktywność w trakcie 
zajęć. 
9. W przypadku znacznej absencji nauczycieli lub braku możliwości prowadzenia 
zajęć w szkole dopuszczania się nauczanie zdalne dla danej klasy. 
10. Zdalne nauczanie odbywać się może również w warunkach szkolnych, kiedy na 
kwarantannie przebywa nauczyciel i nie może prowadzić zajęć w gabinecie 
klasowym. 
 
RODZICE 
 
1. Rodzice są zobowiązani do kontrolowania uczestnictwa ucznia w zajęciach 
dydaktycznych online oraz śledzenia bieżących osiągnięć. 
 
PO ZAJĘCIACH 
 
1. Po zakończeniu zajęć uczniowie opuszczają szkołę zachowując wszelkie zasady 
bezpieczeństwa. 
2.W celu sprawnego opuszczania szkoły przez młodzież i rozładowanie ilości osób w 
szatni, koniec 7 i 8 godziny lekcyjnej regulowany będzie przez minutowe różnice w 
dzwonku kończącym zajęcia. 
 
 


