
Procedura funkcjonowania Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Mazańcowicach w 
okresie zagrożenia epidemiologicznego od dnia 9.11.2020 r. do 29.11.2020 r. 

 

NAUCZANIE STACJONARNE dla przedszkola (Wariant A) 

1. Dzieci z przedszkola uczęszczają na zajęcia stacjonarne zgodnie z deklaracją.  

2. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci bez objawów chorobowych. 

3. Po przyjściu do przedszkola dzieci zobowiązane są do umycia rąk.  

4. Dzieci  od lat 4, uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły są zobowiązani w częściach 
wspólnych do noszenia maseczek ochronnych w szczególności podczas przerw i 
przechodzenia na posiłki. 

5.  W czasie trwania zajęć przedszkolnych w sytuacji kiedy zachowanie dystansu 1,5 m 
między dzieckiem a nauczycielem nie jest możliwe nauczyciel zobowiązany jest do założenia 
maseczki.  

6. Nauczycieli i pracowników obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek w każdym 
pomieszczeniu, jeżeli nie można zachować dystansu 1,5 m, w szczególności w pokoju 
nauczycielskim i kuchni.  

7. Wszyscy korzystają z głównego wejścia do szkoły.  

8. Wejście od strony hal gimnastycznych będzie zamknięte. 

9. Dzieci nie przynoszą do szkoły zbędnych przedmiotów.  

10. Dzieci nie pożyczają sobie przyborów, nie częstują się wzajemnie.  

11. Ze stołówki dzieci korzystają zgodnie z ustalonym harmonogramem.  

12. Na teren szkoły wstęp mają rodzice/opiekunowie dzieci przedszkolnych zgodnie z zasadą: 
jeden opiekun na jedno dziecko. Opiekun wchodzący na teren szkoły zobowiązany jest do 
poddania się pomiarowi temperatury, do dezynfekcji rąk i posiadania maseczki. Opiekunowie 
są zobowiązani do zachowania dystansu 1,5 m od innych opiekunów i pracowników szkoły.  

13. Rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia stacjonarne zobowiązani są do utrzymywania 
szybkiej i skutecznej komunikacji telefonicznej ze szkołą i natychmiastowej reakcji na 
informację o zaobserwowaniu u dziecka/ucznia objawów chorobowych polegającej na 
osobistym odbiorze dziecka z przedszkola.  

14. Zawiesza się na czas nieoznaczony wszystkie wyjazdy i wycieczki z przedszkola.  

NAUCZANIE ZDALNE dla klas I-III (Wariant C) 

1. Wszyscy uczniowie klas I-III objęci są nauczaniem zdalnym.  

2. Nauczyciele prowadzą naukę zdalną w systemie stacjonarnym zgodnie z planem lekcji.  

3. Wszystkich uczących obowiązuje zasada prowadzenia zajęć on-line przez platformę 
Google Classroom z zachowaniem rzeczywistego czasu pracy.  Nauczyciel przebywa w domu 
lub na terenie szkoły i przez cały czas ustalony z uczniami pozostaje w łączności. W miarę 



potrzeb, minimum raz w tygodniu lub co drugą lekcję, łączy się z uczniami w formie Meet 
lub ZOOM (wideo-spotkanie). Zaznaczam, że spotkanie przed kamerami nie musi trwać przez 
całą lekcję. Zajęcia mogą odbywać się również w innej formie pracy zdalnej z zachowaniem 
rzeczywistego czasu pracy.  

4. Nauczyciel temat lekcji i obecność odnotowuje w dzienniku elektronicznym. 

5. Uczniowie objęci zdalnym nauczaniem zobowiązani są do logowania się na platformie 
Google Classroom zgodnie z planem lekcji. Na platformie uczeń będzie uczestnikiem lekcji 
odbywającej się w czasie rzeczywistym w szkole.  

6. Dzieci/uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązujących na zajęciach 
zgodnie z regulaminem zdalnego nauczania stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej procedury  

7. Uczeń jest zobowiązany do codziennego zalogowania lub odczytania wiadomości w 
dzienniku elektronicznym. 

8. Nauczyciele zobowiązani są do zadawania zadań domowych wszystkim dzieciom w 
dzienniku elektronicznym. 

9. Na terenie szkoły w formie stacjonarnej, na wniosek rodzica, mogą być prowadzone zajęcia 
indywidualne – rewalidacyjne, rehabilitacja, integracja polisensoryczna itp. 

10. Zespół nauczycieli współpracuje wzajemnie, aby ilość materiałów zapewniała bezpieczne 
i higieniczne warunki pracy zdalnej, a treści zachęcały do podjęcia aktywności nie 
związanych z technologią komunikacyjną. 

11. Świetlica szkolna działa stacjonarnie i zdalnie.  Na terenie szkoły świadczy opiekę 
dzieciom pracowników służby zdrowia i służb mundurowych. 

12. Pracując zdalnie nauczyciele świetlicy przekazują propozycje zabaw i różnych aktywności 
dla dzieci, które są zgłoszone do świetlicy za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

13. Nauczyciele świetlicy pracujący stacjonarnie wpisują się do dziennika zajęć świetlicy, 
pracujący zdalnie przesyłają wicedyrektorowi tygodniowy wykaz podejmowanych działań. 

NAUCZANIE ZDALNE dla klas IV-VIII (Wariant C) 

1. Wszyscy uczniowie klas IV-VIII objęci są nauczaniem zdalnym.  

2. Nauczyciele prowadzą naukę zdalną w systemie stacjonarnym zgodnie z planem lekcji.  

3. Wszystkich uczących obowiązuje zasada prowadzenia zajęć on-line przez platformę 
Google Classroom z zachowaniem rzeczywistego czasu pracy.  Nauczyciel przebywa w domu 
lub na terenie szkoły i przez cały czas trwania lekcji pozostaje w łączności z uczniami. W 
miarę potrzeb, minimum raz w tygodniu lub co drugą lekcję, łączy się z uczniami w formie 
Meet lub ZOOM (wideo-spotkanie). Zaznaczam, że spotkanie przed kamerami nie musi trwać 
przez całą lekcję. Zajęcia mogą odbywać się również w innej formie pracy zdalnej z 
zachowaniem rzeczywistego czasu pracy.  

4. Nauczyciel łączy się zdalnie z uczniami przez wszystkie lekcje w danym dniu z domu lub 
sali lekcyjnej. Temat lekcji i obecność odnotowuje w dzienniku elektronicznym. 



5. Uczniowie objęci zdalnym nauczaniem zobowiązani są do logowania się na platformie 
Google Classroom zgodnie z planem lekcji. Na platformie uczeń będzie uczestnikiem lekcji 
odbywającej się w czasie rzeczywistym w szkole.  

6. Dzieci/uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązujących na zajęciach 
zgodnie z regulaminem zdalnego nauczania stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej procedury  

7. Brak zalogowania skutkuje nieobecnością na lekcji.  

8. Nauczyciele zobowiązani są do zadawania zadań domowych wszystkim dzieciom przez 
moduł zadania na platformie Classroom z określeniem terminu, bez przyznawania punktów. 

9. W wyjątkowych przypadkach przy braku możliwości logowania leżącej po stronie ucznia 
jest możliwość korzystania z nauki w formie zdalnej na terenie szkoły. 

10. Na terenie szkoły w formie stacjonarnej, na wniosek rodzica, mogą być prowadzone 
zajęcia indywidualne – rewalidacyjne, rehabilitacja, integracja polisensoryczna itp. 

11. Zawiesza się na czas nieoznaczony wszystkie wyjazdy i wycieczki szkolne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Zał. 1.  

Regulamin uczniowski nauki zdalnej w ZSP w Mazańcowicach 

 

1. Udział w zajęciach online jest obowiązkowy.  
2. Uczeń logując się na lekcję ma obowiązek załączyć kamerkę, jeśli ją ma i być 

widocznym dla nauczyciela. 
3. W zajęciach biorą udział tylko uczniowie z danej klasy.  
4. Uczeń podczas zajęć nie odchodzi od stanowiska pracy.  
5. Zasady są takie jak na lekcji. Nie możemy sobie wzajemnie przeszkadzać. Mikrofon 

ma być wyłączony w trakcie lekcji. Pytania można zadawać na czacie lub jeśli 
nauczyciel udzieli głosu.  

6. Stanowisko pracy należy tak przygotować, aby podczas danej lekcji na biurku 
znajdowały się wszystkie potrzebne przybory, zeszyty, podręczniki. 

7. Bez zgody prowadzącego zajęcia on-line nie mogą być nagrywane.  
8. Podczas zajęć można wykonywać zrzuty ekranu zawierające tylko treści dydaktyczne 

i tylko za zgodą nauczyciela.  
9. Zrzuty ekranu wykonane podczas lekcji nie mogą zawierać wizerunku osób biorących 

udział w tych lekcjach oraz nie mogą być publikowane w sieci.  
10. Podczas zajęć należy wyłączyć sprzęt, z którego nie korzystamy tak, aby nie 

rozpraszał uwagi.  
11. W trakcie pracy korzystamy tylko ze stron oraz programów, które są niezbędne do 

zajęć, wszystkie inne programy/ aplikacje/ strony internetowe muszą być wyłączone.  
12. W trakcie lekcji, obowiązują zasady, reguły zawarte w kontraktach klasowych.  
13. W trakcie zajęć zdalnych nauczyciele stosują ocenianie zgodnie z zasadami oceniania 

przyjętymi na poszczególnych przedmiotach. 

 


