
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr SP14.0221.15.2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 im. Ziemi Śląskiej  

w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 4.05.2021r.  

 

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 

obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 im. Ziemi Śląskiej w Jastrzębiu - Zdroju 

obowiązujące od 4 maja 2021r. 

 

§ 1 

Ogólne zasady organizacji pracy 

1. Na terenie placówki mogą przebywać osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej 

oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.  

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z nich odbierani prze opiekunów bez 

objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkujących z osobą przebywającą w 

izolacji w warunkach domowych. 

3. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych 

przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej m.in. stosowanie 

maseczek (rekomendowane maseczki chirurgiczne).  

4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w 

przestrzeni wspólnej szkoły oraz przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami 

prawa.  

5. Wejście do szkoły odbywa się tylko głównym wejściem z zachowaniem dystansu 

społecznego. 

6. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły 

zachowując zasady:  

a) 1 opiekun z dzieckiem, 

b) zachowanie 1,5 metrowego dystansu od kolejnego opiekuna  

c) zachowanie 1,5 metrowego dystansu od pracownika szkoły, 

d) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem 

zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: maseczki – 

rekomendowane maseczki chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja 

rąk).  



7. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz do niezbędnego minimum 

(obowiązuje stosowanie środków ochrony: maseczki, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej) w wyznaczonych 

obszarach.  Zaleca się kontakt telefoniczny lub przez dziennik elektroniczny. 

8. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją 

o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego 

obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.  

9. Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. 

10. Szkoła zapewnia taką organizację pracy, która umożliwia zachowanie dystansu między 

osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych 

ograniczających gromadzenie się uczniów na terenie szkoły.  

11.  Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

12. Do szkoły uczniowie przychodzą w wyznaczonych godzinach zgodnie z planem lekcji. 

Każdy uczeń wchodzi do budynku szkoły w maseczce, dezynfekuje ręce, przebiera się w 

wyznaczonej szatni i przechodzi do przypisanej sali lekcyjnej po skorzystaniu z 

wyznaczonej szatni bezzwłocznie udają się do swojej sali lekcyjnej.  

13. Zajęcia z informatyki, języków obcych i wychowania fizycznego odbywają się w 

pracowniach do tego przeznaczonych zachowując zasady korzystania z tych pomieszczeń 

ze szczególnym wskazaniem zasad higieny i dezynfekcji przyrządów i powierzchni 

użytkowych.  

14. W danym dniu tylko jedna klasa korzysta z laboratorium językowego. Harmonogram 

takich zajęć ustala zespół językowy.  

15. W klasach I-III przerwy organizuje nauczyciel w zależności od potrzeb uczniów, jednak nie 

rzadziej niż co 45 min.  

16. W miarę możliwości zaleca się organizację przerw na świeżym powietrzu. 

17. Sale i części wspólne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy oraz 

także w czasie zajęć.  

18. Noszenie maseczek obowiązuje w przestrzeniach ogólnodostępnych (korytarze, szatnia, 

toalety itp.). 

19. Nie będą organizowane wyjścia grupowe i wycieczki do zamkniętych przestrzeni z 

infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Zorganizowane 



mogą być wyjścia w miejsca otwarte, np. park, lasy, tereny zielone z zachowaniem 

dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.  

20. Zajęcia pozalekcyjne nie powinny odbywać się w trakcie pracy stacjonarnej klas I-III, tylko 

po jej zakończeniu. Organizowane będą w małych grupach z zachowaniem ograniczeń, 

zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.  

21. W   przypadku    zgłoszenia    uczniami    z    chorobami    przewlekłymi    Dyrektor    szkoły  

w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami może wprowadzić dodatkowe środki 

ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole tego ucznia.  

22. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przyborów.  

23. Uczeń posiadają własne przybory szkolne i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce znajdującej się na 

korytarzu szkolnym. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między 

sobą.  

 

§ 2 

Higiena i dezynfekcja 

1. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych 

standardów higienicznych, tj. częstego mycia rąk, a w szczególności po przyjściu do szkoły, 

przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po korzystaniu z toalety. 

2. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu 

i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa.  

3. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody. 

4. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy 

dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk. W pomieszczeniach 

sanitarno-higienicznych, a także w salach lekcyjnych umieszczone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk. 

5. Każda sala lekcyjna wyposażona jest w mydło oraz środki dezynfekujące.  

6. Sale lekcyjne oraz części wspólne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę. 

7. W miarę możliwości uczniowie będą przebywali na świeżym powietrzu na terenie szkoły. 

8. Należy   ściśle   przestrzegać   zaleceń   producenta   środka   dezynfekującego, zwłaszcza 

w    zakresie    czasu    niezbędnego    do    wietrzenia    zdezynfekowanych   przedmiotów  

i pomieszczeń. 



9. Na terenie szkoły przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze 

szczególnym uwzględnianiem utrzymywania czystości w salach lekcyjnych, 

pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, ciągach komunikacyjnych, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych. tj. powierzchni płaskich, poręczy, klamek, blatów, klawiatur, 

włączników itp. 

10. Z sali, w której przebywają uczniowie usuwa się przedmioty i sprzęty, które nie mogą być 

w sposób skuteczny zdezynfekowane. Przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas 

zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

11. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem lub 

dezynfekowane po każdym dniu zajęć.  

12. Szkoła do mierzenia temperatury ciała wyposażona jest w termometr bezdotykowy. 

 

§3 

Zasady korzystania z sali gimnastycznej 

1. Uczniowie korzystają tylko z wyznaczanych miejsc na przebieralnię w obrębie grupy 

klasowej.  

2. Podczas zajęć wychowania fizycznego w sali gimnastycznej mogą przebywać dwa oddziały 

zachowując między sobą dystans. 

3. Zaleca się by zajęcia były realizowane na świeżym powietrzu.  

4. Podczas realizacji zajęć, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z 

ćwiczeń i gier kontaktowych.  

5. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy/sprzętów, które można 

umyć/dezynfekować. 

6. Sprzęt z magazynu wewnątrz sali gimnastycznej wydaje uczniom tylko prowadzący zajęć.  

7. Sprzęt, który grupa używała podczas zajęć jest odkładany do magazynu sportowego 

(pomieszczenie nr 43), gdzie zostaje dokładnie umyty/zdezynfekowany i w danym dniu 

nie jest już używany przez inne klasy. Czyste przybory wracają do magazynu wewnątrz sali 

gimnastycznej dopiero kolejnego dnia nauki.  

8. Uczniowie po zakończeniu zajęć i wyjściu z przebieralni zobowiązani są do umycia/dezynfekcji rąk.  

 

 

 



§4 

Zasady korzystania z pracowni informatycznej 

1. Uczniowie wchodząc do pracowni informatycznej zobowiązaniu są do umycia/dezynfekcji 

rąk.  

2. Uczniowie siadają na swoje stałe stanowiska pracy, podczas lekcji nie mogą ich zmieniać.  

3. Po zajęciach uczniowie są odprowadzani przez prowadzącego zajęcia do miejsca 

wyznaczonego na przerwę i są zobowiązani do umycia/dezynfekcji rąk.  

4. Wszystkie używane stoliki, krzesła, sprzęt elektroniczny są dezynfekowane, a sala 

wietrzona.  

 

§5 

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej 

1. Harmonogram   pracy    biblioteki    jest   dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły            

i udostępniony w dzienniku elektronicznym. 

2. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki. 

3. Po     przyjęciu    książek    od    czytelnika    należy    każdorazowo    zdezynfekować    ręce  

i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.  

4. Podczas korzystania z biblioteki uwzględnia się dwudniowy okres kwarantanny dla książek 

i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.  

 

§6 

Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej 

1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej lub jeśli istnieje taka konieczność    

w innych salach dydaktycznych. 

2. Zajęcia organizowane i koordynowane są tak, aby możliwe było zachowanie dystansu 

społecznego.  

3. W trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali co 

najmniej 1 raz na godzinę, w tym w szczególności przed przyjściem dzieci oraz po 

przeprowadzeniu dezynfekcji.  

4. Podczas zajęć używamy tylko takie przybory/materiały, które można skutecznie umyć lub 

zdezynfekować. Przedmioty używane przez uczestników są odkładane do magazynku 

(pomieszczenie nr …), gdzie zostają poddane 2 dniowej kwarantannie, zdezynfekowane.  



5. Obowiązują ogólne zasady higieny, zaleca się regularne mycie rąk wodą z mydłem zamiast 

środków do dezynfekcji.  

6. W razie konieczności kontakt rodzica/opiekuna prawnego z nauczycielem odbywa się 

przez dziennik elektroniczny lub na numer telefonu podany przez rodzica/opiekuna 

prawnego w karcie zgłoszenia na świetlicę. Ze względu na zmianowość pracy 

wychowawców prosimy o wysyłanie wiadomości grupowej do wszystkich wychowawców 

świetlicy.  

 

§7 

Zajęcia z pedagogiem szkolnym 

1. Po wejściu do gabinetu pedagoga uczniowie zobowiązani są do umycia/dezynfekcji rąk. 

2. Podczas zajęć z pedagogiem, uczniowie zachowują między sobą dystans. 

3. Gdy nauczyciel podchodzi do ucznia jest zobowiązany do noszenia maseczki.  

4. Uczniowie korzystają tylko ze swoich pomocy dydaktycznych oraz szkolnych środków 

dydaktycznych, które można zdezynfekować.  

5. Sala jest systematycznie wietrzona. 

6. Po zakończeniu zajęć używany sprzęt jest dezynfekowany. 

 

§8 

Higienistka szkolna 

1. Higienistka    szkolna    świadczy   pomoc   medyczną    i    wykonuje    obowiązki    zgodnie  

z tygodniowym przydziałem godzin i harmonogramem pracy, pracując w trybie 

stacjonarnym    w    szkole    uwzględniając    aktualne    wytyczne   Ministerstwa   Zdrowia  

i Narodowego Funduszu Zdrowia oraz przepisy prawa.  

 

§9 

Zasady bezpiecznego przyjęcia cateringu i spożywania posiłku 

1. Firma Cateringowa dostarcza przygotowane posiłki z zachowaniem najwyższych 

standardów bezpieczeństwa w opakowaniach jednorazowych.  

2. Pracownik cateringu w czasie dostawy zabezpieczony jest przez firmę cateringową 

w środki ochrony osobistej: rękawiczki jednorazowe, maseczkę lub przyłbicę. 

3. Po przyjeździe do szkoły: 



a) kierowca zobowiązany jest do zasłonienia ust i nosa oraz noszenia 

jednorazowych rękawiczek na terenie placówki,  

b) kierowca    zobowiązany   jest   do   dezynfekcji   rąk   preparatem   zamieszczonym 

w przedsionku szkoły następnie bezpośrednio zanosi pojemniki na stołówkę 

szkolną, 

c) pracownik obsługi myje/dezynfekuje pokrywę wierzchnią pojemnika do 

transportu. 

4. Pracownik obsługi może nie przyjąć dostarczanego posiłku w razie jakichkolwiek 

wątpliwości lub braku zachowania zasad bezpieczeństwa ze strony cateringu. 

5. Posiłki wydaje pracownik obsługi zachowujący zasady bezpiecznego kontaktu. Puste 

jednorazowe opakowania po posiłku są odpowiednio segregowane przez ucznia.  

6. Uczniowie spożywają posiłek w jadalni przy wyznaczonych miejscach.  

7. Uczniowie przed wejściem na jadalnie oraz po spożyciu posiłku myją/dezynfekują ręce.  

8. Po przerwie obiadowej wszystkie używane stoliki i krzesła są myte/dezynfekowane przez 

pracownika obsługi.  

9. Stołówka jest systematycznie wietrzona.  

 

§10 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia 

1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38oC, kaszel, duszności) należy 

odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu wyposażonym w środki ochrony i płyn 

dezynfekujący.  

2. Dziecko znajduje się pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora szkoły.  

3. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie i jest zobowiązany do pilnego 

odebrania dziecka.  

4. Rodzic ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza. 

5. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący o podejrzeniu zakażenia ucznia. 

6. Rodzice dzieci z klasy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie są informowani 

telefonicznie o zaistniałej sytuacji.  

7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy bezzwłocznie poddać 

gruntownemu sprzątaniu.  



8. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ 

prowadzący o zaistniałej sytuacji.  

9. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe 

procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

10. Jeżeli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.  

 

§11 

Potwierdzenie zakażenia SARS-COV-2 na terenie szkoły 

1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej 

sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii 

sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu szkoły, zmianie modelu kształcenia 

lub innych środków prewencyjnych.  

2. Dyrektor szkoły o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ 

prowadzący  i  kuratora   oświaty  zgodnie   ze  schematem   procesu  komunikowania  się  

w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty.  

3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-COV-2 dyrektor szkoły zobowiązany jest do 

stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy 

ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek.  

4. Jeżeli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół. 

5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części 

pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywa osoba.  

 

§ 12 

Pracownicy szkoły 

1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną  

i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed 

zarażeniem. 



2. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu 

odległości oraz kontaktach z osobami z zewnątrz a także uczniami i innymi pracownikami 

szkoły w przestrzeniach ogólnodostępnych.  

3. Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku 

zakrywania ust i nosa. 

4. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany 

z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do wyznaczonego pojemnika-kosza 

wyposażonego w worek. 

5. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem 

producenta.  

6. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły  

o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie 

szerzenia się COVID-19. 

7. Codziennie, a w razie potrzeby częściej zobowiązuje się pracowników obsługi do:  

a) utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy),  

b) dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki, 

c) dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł, 

d) dezynfekcji toalet, 

e) dezynfekcji zabawek i innych przyrządów znajdujących w użytkowanych 

pomieszczeniach.  

8. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów  

9. Do obowiązków personelu obsługi należy także:  

a) sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych 

przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące 

uzupełnianie, 

b) napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich 

mycie i dezynfekowanie, 

c) wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie 

i dezynfekcja.  

 



§ 13 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły 

1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, 

uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni 

niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który podejmuje następujące działania: 

a) kieruje pracownika do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając 

kontaktu z innymi osobami), 

b) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zleca 

kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia, 

c) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,  

d) o wynikach badania, przeprowadzanego przez lekarza, pracownik niezwłocznie 

informuje dyrektor szkoły, 

2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać 

gruntownemu sprzątaniu. 

3. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej 

potrzeby. 

4. Pracownicy z objawami choroby, o których mowa w pkt. 1 nie mogą przychodzić do pracy. 

5. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący 

o zaistniałej sytuacji.  

6. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc 

pod uwagę zaistniały przypadek.  

7. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub 

za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.  

 

§ 14 

Nauczyciele 

1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia 

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkole. 

2. Realizacja podstawy programowej odbywa się w formie pracy stacjonarnej. 

3. Podstawowa forma pracy z uczniami w budynku szkoły to zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze 

i wychowawcze. 



4. Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w dzienniku elektronicznym w sposób 

ustalony przez dyrektora szkoły. 

5. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia uczniom, jakie zasady 

bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole. 

6. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę.  

7. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie 

po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na 

świeżym powietrzu.  

 

§ 15 

Zawieszenie zajęć 

1. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze 

względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów. 

2. Zgoda i opinia, o których mowa odpowiednio w ust. 1 mogą być wydane także ustnie, 

telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych 

środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii utrwalona jest przez 

dyrektora w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób. 

3. W przypadku zawieszenia zajęć na czas oznaczony dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 im. 

Ziemi Śląskiej w Jastrzębiu-Zdroju wydaje stosowne zarządzenie, wskazujące na okres 

zawieszenia. 

4. W związku z zawieszeniem zajęć dyrektor szkoły wdraża jeden z wariantów kształcenia: 

a) organizowanie jednocześnie zajęć w formie tradycyjnej na terenie jednostki oraz 

w formie kształcenia na odległość (WARIANT MIESZANY- HYBRYDOWY); 

b) organizowanie zajęć w formie kształcenia na odległość (WARIANT ZDALNY). 

5. W przypadku prowadzenia kształcenia w wariancie hybrydowym lub zdalnym dyrektor 

szkoły dokonuje weryfikacji i aktualizacji procedur określających zasady kształcenia na 

odległość. 

6. Dyrektor szkoły bierze pod uwagę dotychczasowe doświadczenie oraz zgłaszane do tej 

pory problemy, pomysły i nowe rozwiązania przez nauczycieli, rodziców i uczniów, w celu 

zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia na odległość, m.in.: 

a) ustalenia skutecznych sposobów komunikacji z rodzicami uczniów; 



b) zaplanowanie równomiernego obciążenia ucznia zajęciami w danym dniu; 

c) uwzględnienie możliwości psychofizycznych ucznia; 

d) ograniczenia wynikające z sytuacji ucznia w środowisku domowym (np. warunki 

techniczne, dostęp do Internetu); 

e) uwzględnienie indywidualnych potrzeb uczniów, a w szczególności mając na 

uwadze odrębną specyfikę kształcenia.  

7. Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dyrektor szkoły może czasowo zmodyfikować 

tygodniowy rozkład zajęć prowadzonych w jednostce z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. 

8. O modyfikacji tygodniowego rozkładu zajęć dyrektor szkoły niezwłocznie informuje organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny. 

9. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć trwa 45 

min. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może dopuścić prowadzenie tych 

zajęć w czasie nie krótszym niż 30 min i nie dłuższym niż 60 min. 

 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą  

od 4 maja 2021r.  

2. Procedury obowiązują do odwołania.  
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