
Procedura organizacji zdalnego nauczania na terenie  

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi im. Józefa Wybickiego 

Warunki sanitarne: 

1. Na zajęcie zdalne realizowane na terenie szkoły przychodzą tylko zdrowi uczniowie (bez objawów 

chorobowych: kaszel, katar), nie przebywający na kwarantannie lub izolacji. 

2. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie zdezynfekować ręce. 

3. Na terenie szkoły obowiązuje noszenie maseczek/przyłbic zakrywających nos i usta. Dla dziecka środki 

ochrony indywidualnej zapewnia rodzic/opiekun prawny. 

4. W budynku szkoły zapewnione są środki czystości (mydło, ręczniki papierowe), a przy wejściu i w każdym 

pomieszczeniu wspólnego użytku środki do dezynfekcji. 

5. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia należy regularnie wietrzyć, w czasie zajęć i przerw. 

Pracownicy obsługi regularnie dezynfekują powierzchnie użytkowe i wyposażenie wykorzystywane podczas 

zajęć.  

W zakresie organizacji szkoły: 

1. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz wstępu osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia 

realizacji zajęć. 

2. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z 

powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie. 

3. W przypadku złego samopoczucia dzieci i młodzieży, nauczyciel lub dyrektor szkoły albo pracownik 

sekretariatu niezwłocznie telefonicznie informuje rodziców. 

4. W przypadku braku kontaktu z rodzicami dyrektor szkoły lub nauczyciel prosi o pomoc policję, straż miejską a 

w przypadku pogarszającego się stanu zdrowia ucznia, wzywa się pogotowie. 

 

W zakresie prowadzenia zajęć z uczestnikami obowiązują następujące zasady: 

1. Szkoła organizuje dla uczniów edukację zdalną w miarę możliwości sprzętowych, organizacyjnych i 

kadrowych. 

2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach zdalnych na terenie szkoły jest uzyskanie zgody 

dyrektora/wicedyrektora. W tym celu  rodzic/opiekun prawny składa wniosek do dyrektora szkoły, stanowiący 

załącznik do niniejszej procedury (dostępny w sekretariacie szkoły) i oczekuje na decyzję, zależną od 

możliwości i sytuacji w szkole. 

3. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji dyrektora szkoły, uczeń do szkoły przychodzi w wyznaczonych godzinach 

według planu lekcji online. 

4. Wyznaczony pracownik szkoły dokonuje pomiaru temperatury i zaprowadza dziecko do sali. 

5. Uczeń posiada własne słuchawki oraz podręczniki i przybory szkolne, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

na stoliku szkolnym. 

6. Uczeń zna swój login i hasło, niezbędne do zalogowania się - Microsoft Teams. 



7. Podczas zajęć i przerw między zajęciami uczeń przebywa w wyznaczonej sali.  

8. Uczeń codziennie uczestniczy w zajęciach przy tym samym sprzęcie komputerowym, ma określone stałe 

miejsce. 

9. Po zakończonych zajęciach uczeń udaje się do szatni. 

 

 

Opracowanie: 

Iwona Siedlewska 

Lucyna Horoszkiewicz 

Marta Brzozowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



…………………………………….                  Rumia, ……........... 2020 r. 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi 

p. Arkadiusz Skrzyński 

 

Wniosek 

Zwracam się z prośbą o realizację na terenie szkoły edukacji zdalnej mojego syna/córki (imię i 

nazwisko)…………................................................................, ucznia/uczennicy klasy ……….. z uwagi na (właściwe 

podkreślić): 

a) niepełnosprawność (na podstawie orzeczenia nr…………………………………….. z dnia…………..…..) 

b) brak możliwości realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu 

zamieszkania 

Syn/córka będzie uczestniczyć w zajęciach w godzinach planu zajęć online podanego przez wychowawcę klasy.  

Zobowiązuję się do zapewnienia dziecku własnych słuchawek. 

O terminie rozpoczęcia zajęć na terenie szkoły oraz numerze wyznaczonej sali otrzymam informację w osobnej wiadomości 

po dopełnieniu czynności formalnych oraz po wyrażeniu zgody dyrektora szkoły. 

Mam świadomość, że zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych i zobowiązuję się do ich respektowania. 

 

………………………………………. 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
  

Ja niżej podpisany/podpisana, wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka  termometrem bezdotykowym 

profilaktycznie jeden raz dziennie przed wejściem  dziecka do szkoły oraz w razie wystąpienia objawów chorobowych. W 

razie wystąpienia objawów chorobowych zobowiązuje się do natychmiastowego odbioru dziecka ze szkoły.  

………………………………………. 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
  

Ja niżej podpisany/podpisana, oświadczam, że nikt z domowników, w okresie ostatnich 14 dni: 

 nie przebywa lub nie przebywał w kwarantannie  

 nie przebywał w transmisji koronawirusa 

 nie miał kontaktu z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewano zakażenie koronawirusem 

oraz że: 

 u mojego dziecka nie występują objawy: gorączka, kaszel, uczucie duszności 

………………………………………. 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

  

Jestem świadomy/świadoma, że podczas przebywania mojego dziecka na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Rumi, pomimo 

stosowanych procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz zastosowanych środków ochronnych, może dojść do zakażenia 

koronawirusem SARS-CoV-19. Rozumiem i podejmuję ryzyko zakażenia oraz wystąpienia powikłań choroby COVID-19, a 

także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków mojej rodziny.          

         ………………………………………. 

           (podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 


