Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2021-2022
dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie
z dnia 15 grudnia 2021r.

Regulamin organizacji pracy szkoły
od dnia 15 grudnia 2021r. do dnia 9 stycznia 2022r.
§ 1.
Postanowienia ogólne
1.Regulamin organizacji pracy określa formy i sposób realizacji procesu dydaktycznowychowawczego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w okresie
częściowego ograniczenia jej funkcjonowania ze względu na zwiększone ryzyko zagrożenia
uczniów i pracowników zakażeniem COVID-19.
2.Częściowe zawieszenie funkcjonowania szkoły zostało podjęte przez dyrektora w związku
z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
3.Czas ograniczenia funkcjonowania szkoły obowiązuje od 20.12.2021r. do 9.01.2022r.
W przypadku uchylenia wyżej wymienionego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki,
zarządzenie dyrektora z dnia 15 grudnia 2021 roku traci moc.
4.Regulamin obowiązuje całą społeczność szkolną, w tym oddział przedszkolny zwany
oddziałem ,,0”, oddział przedszkolny funkcjonujący w ramach projektu ,,E-mocni”
i wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie.
5. Za organizację realizacji zadań szkoły, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania szkoły odpowiada dyrektor szkoły.
§ 2.
Zasady organizacji pracy szkoły i oddziałów przedszkolnych
1.W okresie od 20 grudnia 2021r. do 9 stycznia 2022 roku organizacja procesu
dydaktyczno- wychowawczego i opiekuńczego wygląda następująco:
1) w obu oddziałach przedszkolnych dzieci realizują zajęcia w szkole, zgodnie z
tygodniowym planem zajęć, w sali 15B przydzielonej na dzień 1 września 2021r;
2) w klasach klas I-VIII uczniowie realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań;
3) zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi, posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, rewalidacyjne i specjalistyczne w klasach I-VIII prowadzone są w formie
zdalnej, chyba, że stan zdrowia dziecka uniemożliwia ich realizację poprzez kształcenie na
odległość, a rodzic/prawny opiekun złoży do dyrektora Wniosek (Załącznik nr 5 do
niniejszego regulaminu) o nauczanie na terenie szkoły;
4) zawiesza się do odwołania stacjonarną działalność kół zainteresowań w klasach I-VIII;

5)świetlica szkolna dla uczniów klas I-III oraz dla dzieci z oddziału przedszkolnego jest
organizowana na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, którzy nie mogą zapewnić
opieki swoim dzieciom w tym okresie (Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu);
6) świetlica szkolna dla dzieci dojeżdżających z oddziału przedszkolnego organizowana jest
bez obowiązku składania przez rodzica Wniosku, o którym mowa w pkt.5;
7) stołówka szkolna wydaje obiady dzieciom, które objęto opieką zgodnie z zapisami pkt.3,5
i 6;
8) biblioteka szkolna dla klas I-III i klas IV-VIII pracuje zgodnie z zasadami dla nauczania
zdalnego (Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu);
9) nauczanie indywidualne w klasach I-VIII odbywa się w formie dostosowanej do potrzeb
i możliwości ucznia, chyba, że rodzic złoży Wniosek o nauczanie zdalne;
10) dowozy szkolne dla dzieci objętych opieką świetlicy zgodnie z zapisami punktu 3,5 i 6
odbywają się zgodnie z rozkładem;
11)pielęgniarka szkolna pracuje według zasad i harmonogramu (Załącznik nr 3 do
niniejszego regulaminu) opracowanego na dzień 1.09.2021r.
2.Lekcje odbywają się zgodnie z tygodniowym planem zamieszczonym w dzienniku
elektronicznym Librus Synergia.
3.Dzieci, uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje
reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa.
4.Organizacja pracy szkoły dla dzieci/uczniów nauczanych stacjonarnie opiera się
o wytyczne zawarte w Procedurach zapewniania ochrony i bezpieczeństwa uczniów oraz
pracowników w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w związku
z wystąpieniem COVID-19 oraz w Procedurach zapewniania ochrony i bezpieczeństwa dzieci
i pracowników oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza
w Sztumie w związku z wystąpieniem COVID-19).
5.Praca pedagoga i psychologa szkolnego pozostaje bez zmian zgodnie z harmonogramem
(Załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu).
6.Dzieci/uczniowie odbywający naukę na odległość mają prawo do korzystania z pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej. Kontakt z pedagogiem/psychologiem
szkolnym odbywa się przez dziennik elektroniczny Librus Synergia lub pod numerem
telefonu: 55 640-63-53, wew.23.
7.W przypadku zaistnienia potrzeby konsultacji z nauczycielami/specjalistami lub
pedagogiem/psychologiem należy kontaktować się elektronicznie przez dziennik
elektroniczny Librus Synergia. Dopuszcza się możliwość prowadzenia konsultacji na terenie
szkoły, po wcześniejszym ustaleniu daty i terminu z nauczycielem.
8.Dopuszcza się możliwość przeprowadzania na terenie szkoły etapów olimpiad, turniejów
i konkursów oraz badań edukacyjnych, których realizacja wynika z krajowych lub
międzynarodowych zobowiązań ministra właściwego do spraw oświaty.
9. Nauczyciele klas I-VIII realizujący nauczanie zdalne prowadzą zajęcia z budynku szkoły,
z przydzielonych gabinetów.

10.Nauczyciele wspomagający/specjaliści udzielający pomocy psychologicznopedagogicznej pracują na terenie szkoły, zgodnie z planem zajęć i potrzebami uczniów.
11.Dyrektor szkoły przyjmuje interesantów w godzinach 8.00- 15.00 w gabinecie nr 1a
mieszczącym się na parterze budynku.
12. Na wniosek rodziców (Załącznik Nr 1 do Regulaminu )dzieci uczęszczających do klas
I–III szkoły podstawowej, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w tym czasie
organizuje się opiekę w szkole z możliwością realizowania zajęć z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.
13. Laptopy dla uczniów do pracy zdalnej można wypożyczać ze szkoły od 17.12.2021r. do
wyczerpania zapasów.
§ 3.
Nauczanie zdalne i zasady jego prowadzenia – obowiązuje uczniów klas I-VIII
1. Przepisy zawarte w § 3 dotyczą uczniów klas I -VIII w Szkole Podstawowej Nr 2 im.
Maksymiliana Golisza w Sztumie.
2. Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest dziennik
elektroniczny Librus Synergia oraz aplikacja Meet.
3.Na platformie edukacyjnej założone są indywidualne konta nauczycieli, uczniów
i rodziców.
4. Szkoła, realizując kształcenie na odległość wykorzystuje systemy Librus i narzędzia
Google.
5. Szkoła realizując kształcenie na odległość wykorzystuje również inne platformy
internetowe, m.in:
1) www.epodreczniki.pl
2) www.gov.pl/zdalnelekcje
3) www.cke.gov.pl
4) www.lektury.gov.pl
5) www.etwinning.pl
6) www.muzykotekaszkolna.pl
7) www.przystanekhistoria.pl
8) https://etwinning.pl/zdalna-edukacja-z-etwinning/
9) https://pl.khanacademy.org/
10) https://learningapps.org/
11) http://quizizz.com/
12) www.loom.com/
13) www.genial.ly/

14) https://ewf.h1.pl
15) Multibooki z wydawnictw
16) Youtube , blogi, inne
7. Z platform internetowych korzystają:
1) uczniowie;
2) nauczyciele.
6. Nauczyciele na w/w platformach mogą:
1) prowadzić lekcje online (przekazywanie wiedzy przez nauczyciela nie może trwać dłużej
niż 30 minut);
2) zamieszczać i wykorzystywać nagrania z przygotowanymi materiałami edukacyjnymi,
nagraną lekcją;
3) zamieszczać i wykorzystywać prezentacje;
4) zamieszczać i wykorzystywać linki do innych stron internetowych z materiałami
edukacyjnymi;
5) zamieszczać i wykorzystywać zadania, ćwiczenia, karty pracy do wykonania dla ucznia.
7. Do zajęć prowadzonych przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość zalicza się:
1) prowadzenie zajęć on-line;
2) rozmowy telefoniczne z uczniami;
3) rozmowy z uczniami na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym;
4) prowadzenie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się on–line;
5) prowadzenie korespondencji mailowej lub za pośrednictwem innych dostępnych form
komunikowania się na odległość;
6) prowadzenie konsultacji w czasie zajęć wyznaczonych w tygodniowym planie godzin.
8. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to aktywność
nauczyciela i ucznia, która może odbywać się z użyciem monitorów ekranowych, ale także
w wyjątkowych sytuacjach bez ich użycia – w formie ustalonej przez dyrektora szkoły
w porozumieniu z nauczycielami danej szkoły i po poinformowaniu rodziców ucznia
o sposobie realizacji zajęć.
9. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane
w szczególności:
1) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę
informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicami, w formach określonych w pkt 8;
2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela,
potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dającym podstawę do oceny
pracy ucznia;

3) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich
realizacji przez ucznia w domu przez dziecko lub ucznia w domu.
10. Zasady przekazywania uczniowi materiałów edukacyjnych w przypadku, gdy uczeń nie
ma dostępu do odpowiedniej platformy:
1) każdy wychowawca klasy dokonuje sprawdzenia dostępności uczniów do narzędzi
wykorzystywanych w edukacji zdalnej (laptop, zestaw komputerowy, tablet, iPhone) oraz
przekazuje zgromadzone informacje wychowawcom i na skrzynkę mailową dyrektora
szkoły;
2) w przypadku, kiedy uczeń nie ma dostępu, wychowawca informuje o tym fakcie
nauczycieli uczących w danej klasie, którzy są zobowiązani do przygotowania w ciągu
dwóch dni materiałów edukacyjnych i ich przesłania do sekretariatu;
3) pracownik sekretariatu drukuje materiały, które może odebrać rodzic/prawny uczeń
przy wejściu głównym do szkoły;
4) w szczególnych przypadkach dopuszcza się wysłanie materiałów pocztą;
11.W odniesieniu do uczniów klas I-VIII, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub
brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor może zorganizować zajęcia w szkole lub
umożliwić uczniowi realizację tych zajęć na terenie szkoły (Załącznik Nr 5 do Regulaminu).
12.W związku z realizacją punktu 11 nauczyciel współorganizujący proces edukacyjny
zgodnie ze wskazaniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego
pracuje z uczniem na terenie szkoły w pełnym reżimie sanitarnym.
§ 4.
Formy współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowanie przez niego
współpracy z uczniami i rodzicami.
1. Współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami koordynują wicedyrektorzy klas I-III
i IV-VIII oraz dyrektor szkoły.
2.Problemy zgłaszane nauczycielom/wychowawcom przez uczniów i rodziców niezwłocznie
powinny być przekazywane wicedyrektorowi klas I-III lub IV-VIII w celu ich właściwego
rozwiązania. Wicedyrektorzy przekazują informacje o tych sprawach dyrektorowi szkoły.
3.Nauczyciel/wychowawca oddziału przedszkolnego zobowiązany jest do regularnego
odczytywania wiadomości wysyłanych przez dyrektora poprzez e-dziennik, maila,
wiadomość sms oraz poprzez komunikatory internetowe i w razie potrzeby bezzwłoczne
udzielenia odpowiedzi na informacje.
5.Rady Pedagogiczne lub inne spotkania zespołów przedmiotowych bądź zadaniowych
nauczycieli mogą być przeprowadzane w formie on-line lub stacjonarnej w zależności od
sytuacji epidemiologicznej.
6.Wychowawcy klas I-VIII czuwają nad prawidłową dostępnością uczniów do
zamieszczanych przez nauczycieli materiałów i utrzymują stały kontakt z uczniami
i rodzicami ze swojej klasy. O każdym zgłaszanym przez rodziców i uczniów problemie
powinni bezzwłocznie zawiadomić dyrektora/wicedyrektora szkoły.

7.Wychowawca oddziału przedszkolnego pozostaje w stałym kontakcie z rodzicami dzieci,
a w razie jego nieobecności, obowiązki przejmuje inny nauczyciel prowadzący wskazany
przez dyrektora szkoły.
8. Dyrektor szkoły może wskazać inny przydział obowiązków dla nauczycieli biblioteki,
świetlicy klas IV-VIII do pracy w świetlicy szkolnej klas I-III zgodnie z potrzebami placówki.
9.Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania odbywa poprzez systematyczne
rejestrowanie odbytych zajęć w dzienniku elektronicznym Librus Synergia, co stanowi
podstawę do rozliczenia godzin nadliczbowych.
10. Planowe zebrania/konsultacje/spotkania z rodzicami przeprowadzane są w formie
zdalnej, chyba, że zaistnieje sytuacja wyjątkowa ją uniemożliwiająca.
§ 5.
Zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych
oddziałach.
1.Doboru treści kształcenia należy dokonywać do ustalonego tygodniowego rozkładu lekcji
w poszczególnych klasach oraz z uwzględnieniem przedłożonych przez nauczycieli zmian
w programach nauczania.
2.Nauczyciel planując treści nauczania jest obowiązany uwzględnić możliwości
psychofizyczne uczniów w podejmowaniu wysiłku, warunki rodzinne dziecka, różnicowanie
zajęć w danym dniu, łączenie naprzemienne kształcenia z użyciem monitorów i bez ich
użycia, ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
3.Przekazywanie wiedzy przez nauczyciela trwa do 30 minut. Pozostały czas nauczyciel
przeznacza na wytłumaczenie pracy domowej, wspólne odrobienie zadań, rozmowę
z uczniami, udzielanie bieżącej pomocy psychologiczno- pedagogicznej, inne. Przerwy
pomiędzy lekcjami wynoszą 10- 15 minut i wynikają z tygodniowego rozkładu dzwonków.
4.Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Wiadomości i zadania od jednego
nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane z zachowaniem
równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami
z pozostałych przedmiotów.
5.Zaleca się, aby instrukcje dla uczniów były proste i jasne, nieprzeładowane treściami
nieistotnymi.
6.W komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu w relacjach uczeńnauczyciel. Prowadzona korespondencja może stanowić część dokumentacji przebiegu
nauczania.
§ 6.
Ocenianie uczniów w nauczaniu na odległość
1. Ocenianie bieżące polega na wystawieniu oceny zgodnie z przyjętą skalą stopni w szkole,
z uwzględnieniem w szczególności: co uczeń zrobił dobrze, co wymaga poprawy, a także
wysiłku wkładanego w wykonanie zadania przez ucznia za:
1) odpowiedzi ustne w czasie zajęć on-line lub w trakcie rozmów telefonicznych;
2) wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym;

3) wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji/webinariów i innych form
komunikowania się on-line;
4) wykonanych w domu zadań zleconych przez nauczyciela, przesłanych mailem lub inną
drogą elektroniczną, np. w formie projektu, prezentacji, plakatu, karty pracy;
5) testy on-line udostępnione na wybranej platformie.
2. Na czas weekendu nauczyciele nie zadają prac uczniom.
3.Prace wykonywane przez uczniów są dostosowane do indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
4.Prace zadawane uczniom do samodzielnego wykonania w domu, które podlegają ocenie,
uwzględniają warunki techniczne, takie jak dostęp ucznia do Internetu oraz jego jakość,
urządzenia dostępne do zdalnej nauki oraz liczbę osób, które oprócz ucznia z nich
korzystają.
5.Liczba zadanych prac zależy od nauczyciela przedmiotu. Bierze się jednak pod uwagę
wyeliminowanie nadmiernego obciążenia i zachowanie odpowiednich warunków higieny.
6.W okresie zdalnej nauki do 9.01.2022r. dopuszcza się przeprowadzenie jednej pracy
klasowej z danego przedmiotu.
7.Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane
z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.
8.Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego
ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel
może umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób – tj. za pomocą sms lub
w wersji papierowej.
9.Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego
ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel może umożliwić
mu wykonanie tych zadań za pomocą sms lub w wersji papierowej.
10.Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego
kompetencji cyfrowych. Nauczyciel bierze pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności
obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz
czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia.
11.W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły przy ustalaniu oceny
zachowania ucznia bierze się pod uwagę jego aktywność w nauczaniu zdalnym, jego
właściwą postawę przy realizacji obowiązków (rzetelność, systematyczność) w kształceniu
na odległość oraz dbałość o kulturę języka i komunikacji.
12.Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także
uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego LIbrus Synergia.
Informacje mogą być przekazywane także za pomocą innych, uzgodnionych z rodzicem
przez wychowawcę, dostępnych form porozumiewania się na odległość.
13.Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach
na bieżąco w czasie zajęć on-line oraz w czasie konsultacji wyznaczonych przez nauczycieli.
14. Poprawianie ocen z przedmiotów odbywa się na zasadach ustalonych w PSO.

15. Dnia 7.01.2022r. zgodnie z Kalendarzem pracy szkoły lekcje nie odbywają się. Jest to
dzień wolny od zajęć wychowawczo- dydaktycznych. Świetlica pełni dyżur.
§ 7.
Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania
1.Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania odbywa poprzez systematyczne
rejestrowanie odbytych zajęć w dzienniku elektronicznym w module Praca zdalna
nauczycieli: temat lekcji, cele kształcenia oraz kryterium sukcesu nauczyciele zapisują
w dzienniku elektronicznym Librus Synergia.
2.Odnotowywanie frekwencji uczniów odbywa się na podstawie ich aktywności
(uczestnictwo w zajęciach on-line bez korzystania z ikonek/zdjęć zasłaniających ucznia,
kontakt z nauczycielem).
§ 8.
Współpraca z rodzicami i formy wsparcia rodziców
1.Rodzic/prawny opiekun dziecka powinien utrzymywać kontakt z nauczycielem w razie
pojawiających się trudności w nauce lub innych przyczyn nieaktywności ucznia w procesie
dydaktycznym (brak logowania, brak aktywności w odrabianiu zadań domowych, brak
odpowiedzi na maile nauczycieli, itp.).
2.Rodzice uczniów klas I- VIII powinni czuwać nad prawidłową pracą dziecka w domu
i terminami przesyłania nauczycielom wykonanych zadań w czasie wskazanym przez
nauczyciela.
3.Rodzice uczniów klas I– VIII powinni pozostawać w kontakcie z nauczycielem
wychowawcą, wspomagać dziecko w utrwalaniu wiedzy, pozyskiwaniu nowych wiadomości
z wykorzystaniem proponowanych przez nauczyciela pomocy i źródeł.
4.Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce oraz uzyskanych
przez niego ocenach w dzienniku elektronicznym Librus Synergia.
5. Nauczyciel może prowadzić z rodzicami konsultacje dotyczące postępów ucznia. O formie
i terminie nauczyciel informuje rodziców uczniów przez dziennik elektroniczny lub w innej
dogodnej dla obu stron formie.
6.Nauczyciele/wychowawcy i specjaliści będą rozpoznawać aktualną sytuację ucznia i jego
funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, kontaktując się z uczniem i jego rodzicami,
opracowując plan działania pomocowego, w tym z udziałem poradni pedagogiczno –
psychologicznej i innych instytucji wspomagających funkcjonowanie dziecka w szkole
i środowisku lokalnym.
7.Nauczyciele wspomagający na bieżąco uczestniczą w lekcjach on-line i wspierają proces
kształcenia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, chyba, że sytuacja
edukacyjno- zdrowotna ucznia wymaga innej organizacji pracy (§ 3. pkt.11).
8.Formy i harmonogram pracy specjalistów znajdują się w dzienniku elektronicznym Librus
Synergia.
9.Specjaliści, nauczyciele i wychowawcy klas, w porozumieniu z rodzicami uczniów są
odpowiedzialni za udzielanie uczniom pomocy pedagogiczno– psychologicznej zgodnie
z obowiązującym prawem.

10.Wszyscy nauczyciele dostosowują wymagania do potrzeb uczniów objętych w roku
szkolnym 2021/2022 pomocą psychologiczno- pedagogiczną, zgodnie z zaleceniami poradni
pp.
11. Rodzice/prawni opiekunowie wspomagają swoje dzieci w nauce zdalnej przez czuwanie
nad prawidłowością odrabiania prac domowych, wykonywania zadań przez dzieci, kontakty
z nauczycielami.
§ 9.
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy dokument stanowi informację dla nauczycieli, uczniów i rodziców o zasadach
nauczania zdalnego w szkole i w klasach I-VIII.
2. Dyrektor szkoły przekazuje dokument w formie elektronicznej rodzicom, nauczycielom
i uczniom w celu zapoznania się i przestrzegania.
3. Zobowiązuje się uczestników zdalnego nauczania do przestrzegania etykiety językowej
i zachowanie kultury w komunikacji z nauczycielami.
4. Wszelkie uwagi, wnioski o organizacji i przebiegu zdalnego nauczania kierować należy
z zachowaniem drogi służbowej.
5. W sprawach administracyjnych (wydawanie zaświadczeń, legitymacji, użyczenie sprzętu
komputerowego, itp.) należy kontaktować się telefonicznie z sekretariatem szkoły.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
w Sztumie
Agnieszka Bogucka

Załączniki:
Załącznik nr 1: Wniosek- opieka w szkole/świetlicy szkolnej
Załącznik nr 2:Harmonogram pracy biblioteki szkolnej dla klas I-III, IV-VIII i zasady
funkcjonowania w czasie epidemii.
Załącznik nr 3:Harmonogram pracy gabinetu pielęgniarki szkolnej przy Szkole Podstawowej
Nr 2 w Sztumie oraz Wytyczne do realizacji świadczeń pielęgniarskich w gabinecie
profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole trakcie epidemii SARS-CoV2.
Załącznik nr 4: Harmonogram pracy pedagoga i psychologa szkolnego.
Załącznik nr 5: Wniosek rodzica/opiekuna prawnego o zorganizowanie dziecku z klas I-VIII
posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zajęć z wykorzystaniem
technik i metod kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Załącznik nr 2
Harmonogram pracy biblioteki szkolnej dla klas I-III, IV-VIII
Dzień tygodnia
poniedziałek

Klasy I-III
-

wtorek

8.50-12.40

środa

7.45-10.40

czwartek

8.50-9.50
10.40-11.40
12.45-14.00
-

piątek

Klasy IV-VIII
7.50-8.55
9.50-14.30
7.50-8.55
10.45-11.45
9.50-11.45
13.30-14.30
8.55-9.50
11.45-12.45
13.30-14.35
9.45-12.45
13.30-14.30

Zasady funkcjonowania biblioteki w czasie epidemii.
1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
2. W okresie pandemii koronawirusa covid-19 do użytku uczniów udostępniona jest jedynie
wypożyczalnia.
3. W widocznym miejscu, np. przed wejściem, umieszczona jest informacja o maksymalnej
liczbie odwiedzających (1, 2 osoby), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej.
4. Zawiesza się swobodny dostęp do księgozbioru oraz innych przestrzeni bibliotecznych.
5. Obsługa czytelników odbywa się jedynie przy wyznaczonych stanowiskach.
6. Osoby korzystające z biblioteki szkolnej zobowiązane są do noszenia maseczki, przyłbicy.
7. Obsługa czytelników odbywa się pojedynczo. Osoby oczekujące przed wejściem do biblioteki
powinny pamiętać o zachowywaniu odpowiedniego dystansu.
8. Istnieje możliwość zamówienia konkretnych książek, aby uniknąć oczekiwania.
9. Książki objęte są obowiązkowym okresem kwarantanny wynikającym z zaleceń.
10. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość.
11. Zapewnia się systematyczne wietrzenie pomieszczeń oraz dezynfekcję powierzchni
wspólnych.
12. Jeżeli uczeń przebywający w bibliotece przejawia niepokojące objawy choroby, powinien być
niezwłocznie odizolowany, zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole.
Instrukcja wypożyczania książek
1. Ograniczony zostaje samodzielny dostęp do księgozbioru i czasopism.
2. Obsługa czytelnika powinna być skrócona do minimum. Zgodnie z obowiązującymi
w szkole zasadami należy nosić maseczki bądź przyłbice oraz zachowywać dystans
społeczny.
3. W bibliotece może przebywać jednocześnie jeden bądź dwóch czytelników.
4. Przyjęte książki powinny zostać odłożone do pojemnika. Odizolowane egzemplarze
oznaczone datą zwrotu pozostają w kwarantannie trzy dni. Po tym okresie można je
włączyć do użytkowania.
5. Dopuszcza się możliwość wypożyczenia większej ilości książek oraz użytkowanie ich
przez dłuższy czas.
6. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.

Załącznik nr 3
Harmonogram pracy gabinetu pielęgniarki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie

Poniedziałek- 7.30 - 13.00
Wtorek - 7.30 -15. 30
Środa - 7.30- 14.30
Czwartek - 11.30 - 15.30
Piątek - 7.30 -12. 30
Wytyczne do realizacji świadczeń pielęgniarskich w gabinecie profilaktyki
zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole trakcie epidemii SARS-CoV2

Cel:
Ustalenie zasad postępowania z dziećmi i młodzieżą w trakcie trwania epidemii oraz
ustalenie działań które zminimalizują ryzyko zachorowań;
Ustalenie zasad postępowania w utrzymaniu czystości środowiska gabinetu profilaktyki
zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;
Eliminacje czynników ryzyka przeniesienia zakażeń ze środowiska gabinetu;
Bezpieczeństwo epidemiologiczne uczniów i pielęgniarki.
Odpowiedzialni : Pielęgniarki szkolne
Zakres stosowania: Powyższe wytyczne obowiązują we wszystkich gabinetach
profilaktycznych, w których Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Schol-Med” z siedzibą
w Sztumie świadczy usługi pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania.
1.Umieść informacje w widocznym miejscu o dostępności świadczeń pielęgniarskich
w gabinecie pielęgniarki – harmonogram.
2.Realizacja zabiegów pozostających w kompetencji pielęgniarki środowiska nauczania
i wychowania odbywa się zgodnie z ustalonym i podanym do wiadomości uczniów
harmonogramem np.(badania kontrolne, pomiary ).
3.Każdy uczeń wymagający realizacji świadczeń pielęgniarskich musi być przyjęty
z zachowaniem bezpieczeństwa.
STOSUJ:
odkażenie rąk ;
mierzenie temperatury;
zbieraj dane osobowe ucznia: imię nazwisko, klasa ,godzina wizyty, telefon kontaktowy do
rodziców(opcjonalnie);
oceń ryzyko narażenia na zakażenie SARS-CoV2 (wypełnij druk - wywiad
epidemiologiczny);
w wywiadzie ustal stan zdrowia ucznia;
w przypadku objawów takich jak gorączka temp. powyżej 37.5 o C, kaszel, katar, duszność wezwać rodzica, powiadomić wychowawcę klasy, nauczyciela, Dyrektora Placówki
wychowawczej ( jeżeli szkoła posiada gotowe procedury w tym zakresie postępuj zgodnie
z nimi).
4.Świadczenia wykonuj z założeniem środków ochrony indywidualnej (maseczka,
rękawiczki, przyłbica, fartuch ochronny fizelinowy).
5.Uczeń do gabinetu pielęgniarki powinien wejść we własnej maseczce ochronnej.
6.Przed wejściem do gabinetu powinien zdezynfekować ręce.
7.Wizyta powinna trwać krótko.
8.Prawidłowo dokonaj udokumentowania porady.
9.Wywietrz gabinet po każdym uczniu. Niezbędna jest standardowa wentylacja, ze stałą
wymianą powietrza podczas wizyty. Po wyjściu ucznia z gabinetu musi pozostać czas
przeznaczony na dezynfekcję pomieszczenia w szczególności powierzchni dotykowych,
włączając klamki, uchwyty;
10.Nie zapominaj o częstym myciu i dezynfekcji rąk;

11.Dezynfekuj klamki oraz miejsca dotykowe kilkakrotnie w ciągu dnia.
12.Pamiętaj o dezynfekcji sprzętu, który używasz- nożyczki, termometr, gleukometr,
stetoskop oraz każdy inny sprzęt który znajduje się w gabinecie: lodówka, biurko, kozetka,
krzesła, komputer.
13.Podczas udzielania świadczeń u ucznia/pracownika, u którego objawy sugerują
podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, pielęgniarka poza rutynowymi
zasadami higieny rąk, powinna zastosować następujące środki ochrony osobistej: maska z
filtrem FFP2 lub FFP3, okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch
barierowy wodoodporny.
Podstawa prawna:
rozporządzenie z 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1975),
ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn.: Dz.U.
z 2018 r. poz. 151)
.na podstawie wytycznych : Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dr n.med. Krystyna
Piskorz-Ogórek (08.05.2020r)

Na drzwiach gabinetu należy wywiesić informację:
„DO GABINETU WCHODZIMY W MASECZCE”, „DO GABINETU WCHODZIMY POJEDYNCZO”
Załącznik nr 4
Harmonogram pracy pedagoga i psychologa szkolnego
Pedagog:
PONIEDZIŁEK
08.00-13.00
WTOREK
09.00-14.00
ŚRODA
10.00-15.00
CZWARTEK
09.00-13.00
PIĄTEK
08.00-11.00
Psycholog:
PONIEDZIAŁEK
08.00 – 11.30
WTOREK
08.00 – 11.30
ŚRODA
12.30-14.30
CZWARTEK
13.30 – 15.30
PIĄTEK
-------------------

