
Regulamin funkcjonowania Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72 „Szkoły Marzeń”,       

Prywatnego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie                                                       

w warunkach pandemii koronawirusa 

1.09.2021 

Niniejszy regulamin ustalony został na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS dla 

publicznych i niepublicznych szkół i placówek. 

Rozdział I 

Wchodzenie do szkoły i wychodzenie z niej 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został 

nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.  

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub 

izolacji domowej. 

3. Wchodzący do szkoły muszą: 

 

a) mieć zasłonięte usta i nos, 

b) zachować dystans społeczny min. 1,5m, 

c) zdezynfekować dłonie. 

4. Wchodzącym do szkoły uczniom i pracownikom szkoły mierzona jest temperatura ciała. 

Dopuszcza się wyrywkowe (np. co 2. wchodzącej osobie) wykonywanie pomiaru. Jeśli 

stwierdzona w ten sposób temperatura ciała ucznia wynosi ponad 38 stopni Celsjusza, jego rodzice 

mają obowiązek zabrać go ze szkoły. Pracownik z ww. temperaturą nie podejmuje pracy.  

5. Opiekunowie uczniów oraz goście podczas pobytu w budynku szkoły muszą: 

a) mieć zasłonięte usta i nos, 

b) zachować dystans społeczny min. 1,5m (z wyjątkiem dystansu pomiędzy opiekunem a jego 

dzieckiem), 

c) poruszać się wyłącznie w wyznaczonej strefie, którą stanowi hol szkoły oraz sekretariat 

szkoły, gabinety psychologa/pedagoga. Wchodzenie poza wyznaczoną strefę dopuszcza się 

jedynie za zgodą dyrektora szkoły lub innej upoważnionej przez niego osoby (np. udział 

rodzica w zebraniu z wychowawcą w sali lekcyjnej). 

6. Uczniowie: 

a) klas 0-3 oraz klas 4-7 wchodzą do budynku szkoły i wychodzą z niego wejściem głównym; 

b) klasy 8. i PALO i wchodzą do godz. 8.30 do budynku szkoły wejściem od ogrodzonego 

boiska sportowego (tyły szkoły), przy czym na parkingu nauczycieli idą wyłącznie 

wytyczoną ścieżką dla pieszych; wychodzą ze szkoły wejściem głównym. 

7. Egzekwowanie obowiązków wymienionych w pkt. 1-6 bezpośrednio spoczywa przede wszystkim 

na pracowniku ochrony, paniach woźnych, ponadto: nauczycielach przebywających w 

pobliżu drzwi wejściowych do szkoły, w tym pełniących dyżur, oraz pozostałych 

pracownikach szkoły. 

8. Uczniowie klas 0-3 mogą samodzielnie opuścić szkołę po zakończonych zajęciach na podstawie 

pisemnego oświadczenia rodzica złożonego na początku roku szkolnego, stanowiącego załącznik 

nr 1 do niniejszego regulaminu (dopuszcza się przesłanie skanu dokumentu pod adresem: 

sekretariat@szkolamarzen.pl).  

Przepisy pkt. 12 i 13 stosuje się odpowiednio. 
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9. Uczniowie klas 4-8 i PALO mogą samodzielnie opuścić szkołę po zakończonych zajęciach 

(lekcjach lub zajęciach pozalekcyjnych). Rodzice uczniów, którzy nie wyrażają zgody na 

samodzielne opuszczenie szkoły, składają w sekretariacie szkoły oświadczenie na formularzu 

będącym załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu (dopuszcza się przesłanie skanu dokumentu 

pod adresem: sekretariat@szkolamarzen.pl).  

Przepisy pkt. 12 i 13 stosuje się odpowiednio. 

10. Prawo do samodzielnego opuszczania szkoły, o którym mowa w pkt. 8 i 9, nie obowiązuje w 

czasie lekcji/zajęć pozalekcyjnych lub przerw pomiędzy nimi. Uczeń ma prawo samodzielnie 

opuścić szkołę w trakcie lekcji lub przerw,  pod warunkiem że rodzic w każdym takim przypadku 

(za każdym razem) uprzednio powiadomi za pośrednictwem e-dziennika lub e-maila sekretariat 

szkoły o: 

a)  swojej zgodzie na samodzielne opuszczenie przez jego dziecko szkoły, 

b)  dokładnym terminie  (data, godzina, minuty) zwolnienia dziecka z  lekcji/zajęcia. 

11. Pełnoletni uczeń PALO nie potrzebuje zgody rodziców na opuszczenie szkoły podczas zajęć. 

12. Jeżeli uczeń wraca do domu autobusem szkolnym, nie może samodzielnie opuścić szkoły w 

okresie pomiędzy zakończonymi lekcjami lub zajęciami pozalekcyjnymi, w których bierze udział,  

a odjazdem autobusu szkolnego. 

13. W celu umożliwienia nauczycielowi świetlicy sprawowania efektywnego nadzoru nad 

powierzonymi mu uczniami wprowadza się zasadę, iż uczeń, który opuścił szkołę na zasadach 

opisanych w pkt. 8 i 9, nie może samodzielnie do niej wrócić, z wyjątkiem sporadycznych, 

uzasadnionych przypadków (np.:  gdy zapomniał czegoś w szkole, bierze udział w szkolnej 

dyskotece czy popołudniowym wyjeździe do teatru). 

 

Rozdział II 

 

Obowiązek zasłaniania twarzy przez uczniów, pracowników szkoły,  

rodziców oraz pozostałe osoby 

14. Uczniowie mają obowiązek zasłaniania nosa i ust maseczką: 

a)    podczas pobytu w budynku szkoły przed lekcjami oraz po nich, podczas przerw 

międzylekcyjnych w miejscach wspólnych, takich jak: hol, korytarz, toaleta, szatnia, 

jadalnia, klatka schodowa, 

b)    w autokarze w drodze na zajęcia pozaszkolne (np.: wyjazdowy wf, basen, lekcja muzealna) 

oraz z powrotem. 

15. Na świeżym powietrzu na terenie szkoły (m. in. na placu zabaw, boisku sportowym) uczniowie i 

pracownicy szkoły nie muszą nosić maseczek, o ile pozwalają na to przepisy prawa ustalone przez 

stosowne organy władzy. 

16. Zaleca się, by uczniowie mieli pojemnik lub torebkę do przechowywania maseczki, gdy nie jest 

używana. 

17. Maseczki zapewniają uczniom ich rodzice. 

18. Uczeń może zdjąć maseczkę, gdy usiądzie w swojej ławce w klasie lub gdy przy stole, gdy 

spożywa posiłek. 

19. Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły muszą mieć zasłonięte nos i usta maseczką w miejscach 

wspólnych, takich jak: hol, korytarz, jadalnia, klatka schodowa oraz w każdej innej sytuacji gdy 

 może być niemożliwe lub utrudnione zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m (np. w 

pokoju nauczycielskim, gdy przebywa w nim dużo ludzi). 

20. Zaleca się, by nauczyciel podczas lekcji lub zajęć pozalekcyjnych przez cały czas miał zasłoniętą 

twarz maseczką.  

21. Jeżeli podczas zajęcia nauczyciel nie może zachować dystansu co najmniej 1,5 m, ma obowiązek 

zasłonięcia twarzy maseczką. 
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22. Maseczki zapewnia swoim pracownikom szkoła. 

23. Zużyte maseczki lub rękawice należy wyrzucać do przeznaczonych do tego pojemników.       

 

 

Rozdział III 

Zasady dbania o bezpieczeństwo  

24. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem lub płynem dezynfekującym, szczególnie po 

przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z 

toalety. 

25. Obowiązuje ochrona podczas kichania i kaszlu (np. zgiętym łokciem) oraz unikanie dotykania 

oczu, nosa i ust. 

26. Należy zachować odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów co najmniej 1,5 lub 

pozostawić wolną ławkę w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela oraz w miarę 

możliwości ograniczyć przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów. 

27. Od razu po wejściu do sali - przed rozpoczęciem właściwej lekcji - uczeń i nauczyciel 

zobowiązani są do umycia rąk płynem dezynfekującym. Nauczyciel nadzoruje wykonanie tej 

czynności przez uczniów. Następnie nauczyciel dezynfekuje blaty stołów, oparcie krzeseł, 

klawiaturę, myszkę – po wejściu każdej nowej grupy uczniów. Dopiero wtedy uczeń może zająć 

miejsce w ławce.  

28. Uczniowie podczas lekcji zajmują w ławkach wyłącznie te same miejsca, wyznaczone przez 

wychowawcę (podczas lekcji z podziałem na grupy miejsca wyznacza nauczyciel prowadzący to 

zajęcie).  

29. Na zajęciach pozalekcyjnych obowiązuje limit 18 uczniów oraz te same zasady higieny i 

bezpieczeństwa co podczas lekcji. 

30. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) oraz inny sprzęt sportowy wykorzystywane 

podczas zajęć czyści lub dezynfekuje nauczyciel po zakończonym zajęciu. 

31. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku 

szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą. 

32. Ustala się dwie osobne strefy przebywania uczniów w holu szkoły: strefa dla klas 0-3 i strefa klas 

4-8 oraz PALO. 

33. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można 

zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.  

34. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można 

zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.  

35. W sali gimnastycznej podłoga powinna zostać umyta detergentem lub zdezynfekowana po 

każdym dniu zajęć. Odpowiada za to przedsiębiorstwo sprzątające szkołę. 

36. Uczniowie przebierają się w szatniach przed lekcjami wf rotacyjnie. Szczegółowe zasady rotacji 

ustala przewodniczący zespołu nauczycieli wf. 

37. Nie przeprowadza się fluoryzacji zębów uczniów. 

38. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w 

czasie zajęć. Za wietrzenie odpowiada nauczyciel, który przed opuszczeniem sali po 

zakończonej lekcji otwiera okna (lub prosi o to uczniów). 

39. Należy wietrzyć części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę - za wietrzenie odpowiada 

personel sprzątający. 

40. Po każdej przerwie personel sprzątający  czyści/dezynfekuje łazienki oraz poręcze przy schodach. 

41. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych (zbędnych) przedmiotów (np. 

zabawek). 
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42. Świetlicę (pomieszczenia świetlicowe) należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie 

przebywania niej uczniów, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po 

przeprowadzeniu dezynfekcji. Odpowiadają za to wychowawcy świetlicy. 

43. W bibliotece obowiązuje 2-dniowy okres kwarantanny dla książek i innych materiałów w niej 

przechowywanych. Nauczyciel biblioteki powinien opisać w regulaminie biblioteki szczegółowe 

zasady dotyczące ww. kwarantanny oraz zachowania dystansu społecznego. 

44. Monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni 

płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, 

włączników prowadzi kierownik administracyjno-techniczny. 

 

 

Rozdział IV 

Gastronomia i transport uczniów 

45. Za organizację żywienia w szkole zgodnie z wytycznymi GIS i MEN odpowiada zewnętrzna 

firma cateringowa. 

46. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, oraz 

zapewnione środki ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej 

higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz 

sztućców, a także higieny osobistej. 

47. Wydawanie posiłków oraz ich spożywanie odbywa się zgodnie z ustalonym przez szkołę 

harmonogramem.  

48.  Czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł odbywa się po każdej grupie.  

49. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze 

min. 60°C lub je wyparzać. 

50. Dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) powinny być usunięte z obszaru 

sali jadalnej i wydawane bezpośrednio przez obsługę.  

51. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną (obsługę stołówki).  

52. Uczeń spożywa posiłki w szkolnej stołówce podczas przerw wg ustalonego harmonogramu 

(przerwy śniadaniowe i obiadowe). Dopuszcza się możliwość zjedzenia śniadania lub innego 

posiłku przyniesionego do szkoły przez ucznia na początku lekcji (ok. 5 min) lub podczas przerwy 

w sali lekcyjnej - pod obecność nauczyciela. Wówczas uczeń siedzi przy stole (w ławce). 

53. Uczniowie podczas obiadów zajmują wyłącznie wyznaczone im miejsca. 

54. Dopuszcza się – do ewentualnego odwołania – możliwość podgrzania przyniesionego przez 

ucznia posiłku w kuchence mikrofalowej z zachowaniem następujących zasad: 

a) z kuchenek mikrofalowych korzystają uczniowie w czasie przerw obiadowych ustalonych dla 

danej klasy; 

b) bezpośrednio przed rozpoczęciem używania mikrofalówki uczeń ma obowiązek 

zdezynfekowania dłoni płynem odkażającym; 

c) nad przestrzeganiem przez uczniów ww. zasad czuwa nauczyciel pełniący dyżur w jadalni. 

Jeśli liczba uczniów chcących podgrzewać posiłki w kuchence mikrofalowej byłaby na tyle duża, 

że utrudniłaby lub uniemożliwiła zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 m., wprowadzony 

zostanie zakaz korzystania z mikrofalówek. 

55. Nauczyciel pełniący dyżur podczas przerwy nie może spożywać posiłków na korytarzu szkolnym. 

Dopuszcza się możliwość zjedzenia posiłku przez nauczyciela na początku lekcji, jeśli nie miał 

możliwości pożywienia się podczas przerwy z powodu pełnienia obowiązków służbowych (np. 

dyżur, rozmowa z uczniem). 
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56. Za organizację dowozu uczniów od momentu ich wejścia na pokład pojazdu do jego opuszczenia 

zgodnie z obowiązującymi zasadami dot. reżimu sanitarnego odpowiada nauczyciel opiekujący 

się uczniami – dotyczy dowozu uczniów ze szkoły na zajęcia pozaszkolne i z powrotem. 

57. Za organizację dowozu uczniów od momentu ich wejścia na pokład pojazdu do jego opuszczenia 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dot. reżimu sanitarnego odpowiada 

przedsiębiorstwo świadczące usługi dowozu – dotyczy dowozu uczniów z domu do szkoły i z 

powrotem. 

58. Uczniowie oraz nauczyciele podczas przejazdu autobusem mają twarze zasłonięte maseczkami, o 

ile przepisy prawa dot. reżimu sanitarnego nie stanowią inaczej. 

 

Rozdział V 

 

Procedura zawiadomienia szkoły o wystąpieniu koronawirusa 

u ucznia lub pracownika szkoły 

59.  Rodzice ucznia lub pracownik szkoły, u którego stwierdzono zakażenie koronawirusem, 

niezwłocznie o tym powiadamiają szkołę. 

60. Ustala się następującą procedurę powiadamiania w godz. 8.00-16.00 w dniach zajęć szkolnych: 

a) rodzice ucznia kontaktują się telefonicznie ze szkołą pod numerem: 22  757 28 99; 

b) oraz wysyłają zawiadomienie o zakażeniu za pośrednictwem e-dziennika Librus na konto 

sekretariatu szkoły lub na adres: sekretariat@szkolamarzen.pl. 

61. Ustala się następującą procedurę powiadamiania poza godzinami 8.00-16.00 oraz w dni wolne od 

zajęć szkolnych: 

a) rodzice zakażonego ucznia wysyłają zawiadomienie o zakażeniu za pośrednictwem e-

dziennika Librus na konto sekretariatu szkoły lub na adres: sekretariat@szkolamarzen.pl 

oraz na konto wychowawcy klasy w Librusie; 

b) jeśli wychowawca klasy udostępnił rodzicom uczniów nr prywatnego telefonu, 

zawiadomienie wysyłane jest również za pośrednictwem ww. telefonu. 

62. Ustala się następującą procedurę powiadamiania szkoły o zakażeniu przez pracownika szkoły: 

a) nauczyciele oraz pracownicy administracji kontaktują się telefonicznie z dyrektorem lub 

wicedyrektorem szkoły; 

b) jeśli ww. pracownikom nie uda się nawiązać kontaktu z wicedyrektorem szkoły, 

kontaktują się z sekretariatem szkoły; 

c) pracownicy obsługi kontaktują się telefonicznie z kierownikiem administracyjno-

technicznym, a jeśli takiego kontaktu nie uda się nawiązać – z sekretariatem szkoły. 

 

 

Rozdział VI 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika szkoły 

63. Następujące objawy kwalifikują ucznia do odizolowania od innych osób: gorączka, kaszel, 

duszności.  

64. Jeśli nauczyciel lub inny pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy wymienione w pkt. 63, 

prosi go o zasłonięcie usta i nos maseczką, o ile wcześniej tego nie uczynił, oraz sam zasłania 

twarz maseczką, o ile wcześniej tego nie uczynił, a następnie odprowadza go do gabinetu szkolnej 

pielęgniarki, dbając o zachowanie dystansu społecznego min. 2 m.  

65. Szkolna pielęgniarka weryfikuje zaobserwowane przez nauczyciela objawy (m. in. mierzy 

temperaturę), by podjąć decyzję o ewentualnej izolacji ucznia w szkolnym, izolatorium.  W 
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przypadku nieobecności pielęgniarki powyższe czynności wykonuje nauczyciel lub inny 

pracownik szkoły. 

66. Szkolne izolatorium znajduje się na parterze w pomieszczeniu przed stołówką szkolną 

oznakowanym napisem „Izolatorium”. Klucze do obojga drzwi izolatorium znajdują się u 

pracownika ochrony. 

67. W izolatorium znajdują się m. in.: termometr bezdotykowy, krzesło, kozetka, środki do 

dezynfekcji, co najmniej 2 maseczki i  2 przyłbice, kombinezon ochronny. 

68. Szkolna pielęgniarka, nauczyciel lub inny pracownik szkoły, którzy w izolatorium oczekują wraz 

z odizolowanym uczniem na przybycie jego rodziców zakładają kombinezon ochronny, przez cały 

czas mając twarz zasłoniętą maseczką oraz przyłbicą.   

69. Pracownik odizolowujący ucznia niezwłocznie powiadamia o zaistniałej sytuacji: dyrektora 

szkoły, szkolną pielęgniarkę (w godz. jej pracy) oraz informuje rodziców ucznia o konieczności 

pilnego zabrania dziecka ze szkoły, najlepiej z wykorzystaniem prywatnego transportu. 

70. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych opisanych w pkt. 

63 oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej. 

 

Rozdział VII 

Organizacja nauczania zdalnego  

w sytuacji zawieszenia szkolnych zajęć stacjonarnych  

 

71. W sytuacji, gdy stacjonarne zajęcia szkolne zostaną zawieszone na podstawie stosownych 

przepisów prawa, odbywa się nauczanie zdalne za pośrednictwem:  

a) platformy do wideokonferencji „Zoom”: https://zoom-video.pl, 

b) dziennika elektronicznego „Librus Synergia”: https://portal.librus.pl, 

c) strony internetowej: http://www.szkolamarzen.pl, 

d) poczty elektronicznej, tj. z wykorzystaniem wyłącznie służbowych adresów e-mail nauczycieli 

oraz adresów e-mail podanych przez rodziców uczniów – w sytuacji, gdy z przyczyn 

technicznych narzędzia wymienione w pkt.: a-c nie są możliwe do użycia.  

72.  Każdy nauczyciel ma obowiązek posiadania konta na platformie Zoom z wykorzystaniem 

wyłącznie służbowego maila. 

73. Dopuszcza się inne narzędzia służące do nauczania zdalnego, wybrane przez danego nauczyciela – 

jako uzupełnienie wymienionych w pkt. 71. 

74. Do nauczania zdalnego niezbędne jest urządzenie elektroniczne z mikrofonem, kamerą oraz 

dostępem do Internetu: np. laptop, komputer, tablet, smartfon. 

75. Nauczyciel prowadzi nauczanie zdolne ze szkoły. Na wniosek nauczyciela dopuszcza się 

prowadzenie zajęć z domu lub innego miejsca poza budynkiem szkoły, po uprzednim 

zaakceptowaniu przez dyrektora szkoły.  

76. Jedna lekcja oraz jedna konsultacja lub inne zajęcie pozalekcyjne on-line trwa 40 min. Nauczyciel 

może skrócić lekcje on line, w szczególności w klasach 0-3, do 30 min po uzyskaniu akceptacji 

dyrektora szkoły. 

77. Rodzicom uczniów, którzy zaobserwują u dziecka objawy przemęczenia nauką zdalną, zaleca się 

zwolnienie dziecka z zajęć on line w trybie przewidzianym w Zasadach Oceniania 

Wewnątrzszkolnego (usprawiedliwienie nieobecności ucznia), pod warunkiem że nie spowoduje 

to zagrożenia nieklasyfikowaniem (tj. uczeń nie będzie miał problemów z uzyskaniem na koniec 

danego półrocza z przedmiotów podlegających kwalifikacji frekwencji przynajmniej 50 proc. oraz 

minimalnej liczby ocen bieżących, o których jest mowa w Zasadach Oceniania 

Wewnątrzszkolnego). 

78. Lekcje, konsultacje on-line, inne zajęcia pozalekcyjne  odbywają się zgodnie z planem lekcji 

zatwierdzonym przez dyrektora szkoły.  

https://zoom-video.pl/
https://portal.librus.pl/
http://www.szkolamarzen.pl/
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79. W zajęciach on line może wziąć udział uczeń zgodnie z harmonogramem obowiązującym w jego 

oddziale. Osobie nieuprawnionej nauczyciel uniemożliwia udział w zajęciu poprzez 

niewpuszczenie takiej osoby na spotkanie on line lub jej niezwłoczne usunięcie w przypadku 

omyłkowego uprzedniego przyjęcia.  

80. Ze względów bezpieczeństwa ucznia, potrzeby jego identyfikacji oraz w celu sprawowania 

nadzoru nad jego pracą podczas zajęć a także w celu zapobieżenia dołączania do zajęć osób 

niepowołanych uczeń nie może ukrywać swojej twarzy (np. za pomocą planszy wygenerowanej 

przez program komputerowy lub wyłączając kamerę), z wyjątkiem sytuacji uzasadnionej 

względami zdrowotnymi lub innymi uznanymi przez nauczyciela prowadzącego zajęcie za 

zasadne. 

81. Uczeń oraz nauczyciel mają obowiązek podania w nazwie uczestnika spotkania pełnego swego 

imienia i nazwiska.  

82. Podczas zajęć on line nauczyciel za pomocą ustawień systemowych blokuje uczniom możliwość 

swobodnego dzielenia ekranu, zmiany nazwy uczestnika spotkania oraz korzystania z tablicy. Po 

ewentualnym odblokowaniu na potrzeby danego spotkania on line możliwości swobodnego 

dzielenia ekranu oraz korzystania z tablicy przywraca ww. blokadę. 

83. Uczniowie oraz rodzice nie mogą przekazywać: linka, ID oraz hasła umożliwiających dołączenie 

do zajęć on line osobom niebędącym uczniami szkoły lub ich rodzicami. 

84. Uczeń powinien być w gotowości na 5 min. przed rozpoczęciem danego zajęcia. 

85. Połączenie z nauczycielem prowadzącym zajęcie on-line odbywa się zgodnie ze szkolną 

instrukcją. 

86. Przepisy statutu szkoły dot. zasad odpowiedzialnego i bezpiecznego posługiwania się 

urządzeniami elektronicznymi obowiązują odpowiednio w trakcie zajęć on line. W szczególności 

zakazuje się nagrywania i upowszechniania zajęcia prowadzonego on line bez zgody 

prowadzącego je nauczyciela (dotyczy utrwalania zarówno dźwięku, jak i obrazu). 

87. Uczeń, jego rodzice lub inne osoby przebywające w bezpośrednim otoczeniu ucznia nie mogą 

zakłócać przebiegu zajęć. W przypadku zakłócenia zajęcia lub niestosowania się do wskazówek 

nauczyciela może on pozbawić takiego ucznia możliwości udziału w zajęciu, po uprzednim 

ostrzeżeniu. 

88. W sytuacji gdy połączenie z nauczycielem prowadzącym zajęcie on line z powodów technicznych 

zostanie przerwane lub nastąpią inne okoliczności uniemożliwiające nauczycielowi dalsze 

prowadzenie zajęcia, uczniowie mają obowiązek niezwłocznie opuścić spotkanie (nie mogą brać 

udziału w zajęciu on line bez udziału nauczyciela) a następnie podjąć próby ponownego 

połączenia się z nauczycielem. 

89. Do przekazywania plików przez nauczyciela uczniom i przez uczniów nauczycielom 

wykorzystywany jest moduł „Zadania domowe” w e-dzienniku „Librus” lub służbowy e-mail 

nauczyciela. 

90. Nauczyciel przekazuje informację zwrotną uczniowi dot. prac pisemnych, nanosząc swoje 

adnotacje bezpośrednio w edytowalnym dokumencie (np. z wykorzystaniem funkcji „Śledź 

zmiany” w programie word) lub w innej formie (np. w wiadomości wysłanej uczniowi w e-

dzienniku). 

91. Nauczyciele monitorują postępy uczniów, weryfikują ich wiedzę i umiejętności zgodnie z 

Zasadami Oceniania Wewnątrzszkolnego, przy tym dostosowują swoje działania do ograniczeń 

wynikających z faktu zawieszenia stacjonarnych zajęć szkolnych.  

92. Nauczyciele informują uczniów oraz ich rodziców o postępach w nauce, w tym ocenach za 

pośrednictwem e-dziennika „Librus”.  

93. Obecności uczniów na zajęciach on line nauczyciel odnotowuje w e-dzienniku na tych samych 

zasadach, które dotyczą zajęć stacjonarnych. 

94. Usprawiedliwianie nieobecności na lekcjach on line odbywa się na tych samych zasadach, które 

dotyczą zajęć stacjonarnych. 

95. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się za pośrednictwem narzędzi 

wymienionych w pkt. 71 lub stacjonarnie w szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego. 
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Psycholog/pedagog uzgadnia indywidulanie z danym uczniem/rodzicem formę okazywanego 

wsparcia. 

96. Egzamin klasyfikacyjny, egzaminu poprawkowy i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz 

warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia 

zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) odbywają się w szkole w trybie 

przewidzianym w Zasadach Oceniania Wewnątrzszkolnego z zachowaniem wyżej opisanego 

reżimu sanitarnego. 

 

Rozdział VIII 

Pozostałe postanowienia 

97. Pełnoletni uczeń PALO posiada prawo do samodzielnego stanowienia o sobie w tych wszystkich 

ww. sprawach, o których decydują rodzice w stosunku do swego niepełnoletniego dziecka. 

98. Dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć pozalekcyjnych on line na platformie Zoom po godz. 

16.30 w czasie, gdy zajęcia szkolne nie są zawieszone z powodu pandemii koronawirusa – po 

uzyskaniu przez nauczyciela akceptacji dyrektora szkoły. 

99. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów, biorących udział w zajęciach on line, spoczywa na 

ich rodzicach. 

100. Wychowawca oraz inni nauczyciele regularnie przypominają uczniom o obowiązujących 

zasadach reżimu sanitarnego. 

101. Dokument może ulec zmianie w każdym momencie w zależności od wytycznych MEN lub 

GIS oraz potrzeb szkoły. 

102. Uchyla się przepisy regulaminów porządkowych szkoły stojących w sprzeczności z treścią 

niniejszego punktu. 

103. Niniejszy regulamin wchodzi w życie 1 września 2021 r. Uchyla się Regulamin 

funkcjonowania Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72  „Szkoły  Marzeń”, Prywatnego  

Akademickiego  Liceum  Ogólnokształcącego  w  Piasecznie w warunkach reżimu sanitarnego 

wynikającego z pandemii koronawirusa z 22 marca 2021. 

 

Kazimierz Stankiewicz 

Dyrektor Szkół 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


