
Procedury zapewnienia bezpieczeństwa 

w Szkole Podstawowej nr 2 

 im. Króla Kazimierza Wielkiego 

w Sandomierzu  
dotyczącej ochrony przed koronawirusem 

SARS – CoV - 2.  
 
 

Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra 

Edukacji Narodowej.  
 
 
 
 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19                  

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu obowiązują 

specjalne procedury bezpieczeństwa. 

 

W PRZYPADKU WPROWADZENIA ŻÓŁTEJ LUB CZERWONEJ STREFY NA 

TERENIE POWIATU SANDOMIERSKIEGO  PROCEDURY BĘDĄ NA BIEŻĄCO 

AKTUALIZOWANE W OPARCIU O OPINIE POWIATOWEJ STACJI SANITARNO 

EPIDEMIOLOGICZNEJ W SANDOMIERZU. 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Szkole Podstawowej nr 

2 im. Króla Kazimierza Wielkiego odpowiada Dyrektor Szkoły Podstawowej 2 im. Króla 

Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu, który:  
  za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas 

oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być 

zagrożone zdrowie uczniów. Zgoda i opinia, o których mowa odpowiednio w ust. 2 i 

2a, mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść 

zgody lub opinii utrwala w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób. 

 zawieszenie zajęć, może dotyczyć w szczególności grupy, grupy wychowawczej, 

oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie 

wszystkich lub poszczególnych zajęć po ówczesnym zawiadomieniu organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny oraz organ rejestrujący. 

 prowadzi komunikację z rodzicami/ opiekunami prawnymi, dotyczącą bezpieczeństwa 

dzieci w placówce; 

 kontaktuje się z rodzicem/ rodzicami/ opiekunem prawnym/ opiekunami prawnymi 

telefonicznie w przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia u ich dziecka; 

 informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia zakażenia u dziecka lub 

pracownika; 

 współpracuje ze służbami sanitarnymi; 

 instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia; 
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 informuje rodziców o obowiązujących w szkole procedurach postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia za pomocą poczty elektronicznej i/lub strony internetowej; 

 zabezpiecza możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej w przypadku 

nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny z pomocą organu 

prowadzącego. 
 

2. Na tablicy ogłoszeń w holu szkoły znajdują się numery telefonów do właściwej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala, służb medycznych oraz 

organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych.  
3. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum                         

w wyznaczonych strefach. Zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy (tel: 15 

832-25-75; e-mail: sp2@sp2.sandomierz.pl ) 

4. Do szkoły mogą wejść jedynie osoby z zewnątrz bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych, które obowiązuje bezwzględne  stosowanie 

środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.  

5. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności powinni być zaopatrzeni  

w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i 

nos – przyłbicę/ maseczkę, fartuchy (w razie potrzeb). 
 

6. Zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej należy wyrzucać jedynie do zamykanych, 

odpowiednio oznakowanych i wyłożonych workiem foliowym koszy. 

7. W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować 

rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ 

po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas. 

 

II. PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECI ZE SZKOŁY 

 

1. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są 

objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej/infekcję górnych 

dróg oddechowych.   
 

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. Uczniowie klas I – III wchodzą do szkoły wejściem nr 2 (od strony liceum), 

znajdującym się bezpośrednio przy szatni klas młodszych. 

4. Uczniowie klas IV –VIII chodzą do szkoły wejściem nr 1 (głównym), tak jak dotąd. 

5. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych. 
 

6. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną/infekcję górnych dróg oddechowych.   
 

7. Przed wejściem do budynku szkoły nakazuje się skorzystanie z płynu dezynfekującego 

do rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły. 

8. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły/ 

wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic/opiekun  

z dzieckiem z zachowaniem dystansu 1,5 m  od kolejnego rodzica/opiekuna z dzieckiem, 

dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, przy czym rodzice/opiekunowie powinni 
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stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja 

rąk).  

9. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia, osobiście 

przyprowadzają i odbierają dzieci ze szkoły. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które 

ukończyły 7 lat, składają oświadczenie woli o tym, jak dzieci wracają ze szkoły do 

domu. 

10. Dziecko, które ukończyło 7 lat może samodzielnie przyjść do szkoły i po zakończonych 

zajęciach wrócić do domu pod warunkiem, że kierownik świetlicy/ wychowawca 

otrzyma od rodzica pisemną zgodę na samodzielne przemieszczanie się dziecka. 

11. Za zgodą rodziców (załącznik nr 1) wprowadza się pomiar temperatury dziecka                       

w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

12. Pomiaru temperatury dziecka dokonuje wyznaczony pracownik szkoły. 
 

13. Dziecko, które ukończyło 7 lat może samodzielnie przyjść do szkoły i po zakończonych 

zajęciach wrócić do domu pod warunkiem, że kierownik świetlicy/ wychowawca 

otrzyma od rodzica pisemną zgodę na samodzielne przemieszczanie się dziecka. 

14. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka, przyprowadzonego do 

szkoły, nauczyciel nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom, informując                          

o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotyczącą zdrowia 

dziecka do sekretariatu szkoły. 

14.  Jeżeli w trakcie zajęć, dziecko wykazuje objawy chorobowe, nauczyciel: 

     dokonuje pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym  

 jeżeli pomiar wynosi 38°C lub wyżej –niezwłocznie powiadamia rodziców ucznia   

w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły i przypomina o obowiązku 

skorzystania z teleporady medycznej, 

15. Pracownik niezwłocznie powiadamia dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej 

sytuacji. 
    

 

III.  ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

 

1. Zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie                

w miejscach wspólnych oraz ograniczenie gromadzenie się uczniów na terenie szkoły 

poprzez: 

 różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły; 

 różnicowanie przerw międzylekcyjnych (rotacyjnie, max. 2 klasy na korytarzu na 

poszczególnych piętrach); 

 wyjścia w czasie przerw na boisko, jeżeli są sprzyjające warunki pogodowe;  

 unikanie zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia, kontynuacja zajęć  

przez klasę w jednej pracowni poza informatyką i wychowaniem fizycznym. 

2. Obowiązuje nakaz noszenia maseczki ochronnej przez uczniów w sytuacji 

opuszczenia klasy w celu przejścia przez korytarz II LO: 

 na zajęcia wychowania fizycznego;  

 do świetlicy; 

 na obiad. 

3. Obowiązuje nakaz noszenia maseczki ochronnej przez uczniów przebywających                      

w przestrzeniach wspólnych szkoły (na korytarzach w czasie przerw, w świetlicy 

szkolnej, szatniach, bibliotece). 
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4. Obowiązuje zakaz samowolnego opuszczania budynku szkoły przez uczniów, 

przechodzenia na teren II Liceum, poza wyjściem z nauczycielem/ pracownikiem 

szkoły, w sytuacjach jak wyżej.  

5. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 

lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do 

ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić 

lub dezynfekować. 

6. Należy wietrzyć sale w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć., 

części wspólne  (korytarze) – w czasie zajęć  co najmniej raz na godzinę,  

  
IV. ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ  

1. Podczas wykonywania obowiązków bibliotekarz pracuje w rękawiczkach, może 

nakładać maseczkę lub przyłbicę.  

2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy –min. 1,5 m,  zaleca 

się, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii oznakowanych na podłodze. 

3. Pomieszczenie biblioteki będzie wietrzone, w miarę możliwości, co godzinę.  

4. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, 

np. klamki, blaty. 

5. W pomieszczeniu biblioteki może przebywać maksymalnie 2 czytelników, w celu 

zachowania dystansu społecznego. 

6.    Książki podaje bibliotekarz. Nie ma swobodnego dostępu do półek. 

7. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki. 

8. Książki można zamawiać telefonicznie lub przez dziennik elektroniczny. 

9. Wszystkie zwrócone książki , będą przebywać w kwarantannie przez okres 3 dni, 

zostaną odłożone na osobne półki, oznaczone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania 

do czasu zakończenia kwarantanny.  

10. Bezwzględnie należy poinformować dyżurującego bibliotekarza, o kontakcie z osobą 

chorą na COVID-19 lub będącą na kwarantannie 

11. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach: 

 Na powierzchniach plastikowych- 3 doby 

 Tektura i papier – jedna doba. 

 

V. ZASADY KORZYSTANIA Z SZATNI SZKOLNEJ  

 

1. Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego. 

2. Zakaz wejścia rodziców/opiekunów prawnych, za wyjątkiem jednego 

rodzica/opiekuna prawnego uczniów klas I  wyłącznie na czas niezbędnej pomocy 

dziecku. 

 

VI.  ZAJĘCIA NA SALI GIMNASTYCZNEJ, WYJŚCIA NA ZEWNĄTRZ 

 

1. W sali gimnastycznej mogą przebywać 2 grupy uczniów, przy założeniu, że zachowany 

jest między nimi dystans.  

2. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego przy zachowaniu zmianowości 

grup i dystansu pomiędzy nimi. 

3. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 

detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po 

pierwszej zmianie.  



5 
 

4. Na placu zabaw może przebywać tylko jedna grupa, tak by dzieci poszczególnych grup   

nie kontaktowały się ze sobą. 

5. Po każdej grupie urządzenia terenowe będą dezynfekowane lub myte detergentem. Jeśli 

nie będzie takiej możliwości urządzenia terenowe zostaną czasowo wyłączone z 

użytkowania.            

6. Po powrocie z placu zabaw dzieci muszą dokładnie umyć ręce. 

7. Dozwolone jest korzystanie przez uczniów z przyszkolnych terenów zielonych, przy   

zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. 

8. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których     

nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

 

 VII. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW 

 

1. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest do stosowania zasad profilaktyki 

zdrowotnej: 

 regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym, 

zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, 

 kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia, unikania 

kontaktu z osobami, które źle się czują.  
2. Należy dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki.   
3. Należy niezwłocznie informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich 

objawach chorobowych dzieci.   
4. Należy zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.  
5. Nauczyciele: 

a) sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – tj. zgodność liczby dzieci z ustaleniami, 

objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne, zgodnie z przepisami 

dot. bhp, 

b) dezynfekują wyposażenie wykorzystywane do zajęć, np. przedmioty z  których  

korzystał uczeń, jeśli kolejny uczeń będzie korzystał z tego przedmiotu, 

c) dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce, w tym przed jedzeniem i po powrocie ze 

świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.  

d) informują dzieci i młodzież, w sposób dostosowany do ich możliwości 

psychofizycznych, o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny oraz 

przekazują  wskazówki Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie, 

e) w miarę możliwości pilnują, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów  

i podręczników, 

f) wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to 

konieczne, także w czasie zajęć, 

g) dbają o to, by dzieci z jednego oddziału/ grupy nie przebywały w bliskiej odległości                     

z dziećmi z drugiego oddziału/ grupy; 

h) dbają o to, by dzieci w ramach oddziału/ grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów, 

i) w miarę możliwości używają osłony ust i nosa oraz informują dzieci i młodzież                          

o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości 

psychofizycznych, 

6. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 

ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.  

  
VIII. INFORMACJE DLA UCZNIA 

Uczniu: 
  

1) Nie przychodź do szkoły  jeżeli masz gorączkę, kaszel, inne objawy choroby lub 
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gdy w twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.  

2) Nie przynoś do szkoły żadnych  przedmiotów, które nie są niezbędne do zajęć               

w których uczestniczysz.  

3) Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz 

mógł ich pożyczać od innych uczniów; 

4) W drodze do i ze szkoły przestrzegaj aktualnych przepisów prawa dotyczących 

zachowania w przestrzeni publicznej oraz zachowuj dystans społeczny; 

5) Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz 

przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji, natychmiast je 

umyj; 

6) Spożywaj swoje jedzenie i picie. 

7) Przy przejściu przez korytarz II Liceum na zajęcia wychowania fizycznego,                  

do i z  świetlicy, na obiad zakładaj maseczkę; 

8) Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj 

ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust; 

9) Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy 

kasłania.  

10) Zakładaj maseczkę w pomieszczeniach wspólnych: na korytarzach w czasie przerw,       

w świetlicy.  

11) Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi 

zasadami wypożyczania książek. 

12) Jeśli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast 

poinformuj o tym nauczyciela. Bezwzględnie słuchaj poleceń nauczyciela. 

13) Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa przed i po lekcjach.  

14) Nie zabieraj do szkoły zbędnych przedmiotów. 

 

IX. INFORMACJE DLA RODZICÓW 

Rodzicu: 
 

1) Nie posyłaj dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub                   

w izolacji. Poinformuj niezwłocznie szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną. 

2) Wyposaż dziecko w ochronną maseczkę. 
 

2) Przekaż Dyrektorowi informację o stanie zdrowia dziecka, które są istotne. 

3) Bezwzględnie przestrzegaj procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii. 

4) Zawsze odbieraj telefon ze szkoły- jeżeli nie możesz oddzwoń. 
 

5) Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. Stosuj się 

do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nie posyłania dziecka do szkoły.   
6) Po wejściu do szkoły przestrzegaj środków ostrożności – zadbaj o osłonę ust i nosa, 

noś rękawiczki jednorazowe lub zdezynfekuj ręce w miejscu wyznaczonym. 

7) Przyprowadzając/odbierając dziecko zachowaj dystans społeczny zarówno do       

pracowników podmiotu jak i innych dzieci i rodziców, wynoszący min. 1,5  m; 

8) Sprawdzaj czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku.  

9) Przestrzegaj dziecko przed dotykaniem oczu, nosa i ust oraz podawaniem ręki na   

powitanie, zwracaj uwagę na konieczność częstego mycia rąk wodą z mydłem;  
10) Organizuj dziecku jak najwięcej wolnego czasu na świeżym powietrzu.  

   
X. ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE  

1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice, pozostają w stosunku 

pracy i zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej do kierownika świetlicy lub 

wychowawcy oddziału .  
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2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych. 

3. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadzono zapisy, dotyczące 

zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. 

4. Środki do dezynfekcji rąk będą rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy 

dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. 

5. Świetlica będzie wietrzona (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci                           

w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po 

przeprowadzeniu dezynfekcji.   

6. Po zakończeniu pobytu w świetlicy dziecko jest odprowadzane przez pracownika szkoły do 

oczekującego w wyznaczonym obszarze rodzica/ opiekuna prawnego z zachowaniem dystansu 

społecznego w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców 

wynoszącego min. 1,5  m. 

 

XI. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ  

I POWIERZCHNI 

 

1. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym zapewnia: sprzęt, środki czystości                         

i środki do dezynfekcji, które umożliwiają bezpieczne korzystanie z pomieszczeń 

szkolnych, placu zabaw oraz sprzętów i zabawek znajdujących się w świetlicy, a także 

środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne/przyłbice dla 

pracowników odbierających przesyłki, produkty od dostawców zewnętrznych itp. oraz 

dla personelu sprzątającego.  
2. Płyn do dezynfekcji rąk znajduje się przy wejściu do budynku, w każdym pomieszczeniu 

wspólnego użytku oraz w miejscu przygotowywania posiłków.  
3. Plakaty/instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk znajdują się w pomieszczeniach 

sanitarno-higienicznych przy dozownikach z płynem.  
4. Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe jest zaopatrzone 

w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk.   
5. Termometry bezdotykowe znajdować się będą: w świetlicy, sekretariacie oraz w 

pokoju nauczycielskim. Należy je dezynfekować po kilkukrotnym użyciu lub na koniec 

dnia.  
6. Dyrektor zapewnia pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania 

bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim 

pracownikom jak i rodzicom, 
 
7. Dyrektor nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły, zgodnie                  

z powierzonymi im obowiązkami, monitoruje codzienne prace porządkowe, ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-

higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, 

klamek                i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach 

spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 
 
8. Dyrektor zapewnienia odpowiednią liczbę specjalnie zamykanych i opisanych koszy na 

zużyte środki ochrony indywidualnej.  
9. Osoby sprzątające w placówce po każdym dniu myją i/lub dezynfekują:  

1) ciągi komunikacyjne;  
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2) poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, siedziska i oparcia krzeseł, blaty 

stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, 

zabawki, powierzchnie płaskie w szatni, kurki przy kranach;  
3) pomieszczenia sanitarne.  

10. Przeprowadzając dezynfekcję osoby sprzątające ściśle przestrzegają znajdujących się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji zaleceń producenta. Przestrzegają czasu niezbędnego 

do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów.   
11. Osoby sprzątające:  

1) myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, 

itd.;  
2) pracują w rękawiczkach jednorazowych, w przyłbicy oraz używają innych środków 

ochrony indywidualnej, zalecanych w Karcie Charakterystyki danego środka. 

 

XII. ŻYWIENIE 

 

1. Szkoła zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki 

zgodnie z obowiązującym Regulaminem.  
2. Przy organizacji żywienia w szkole szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej 

higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń 

stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. 
 
3. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.  
4. Pracownicy kuchni dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie 

przygotowywane są posiłki.  
5. Pracownicy myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-

higienicznych:  
1)  przed rozpoczęciem pracy,  
2) przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego 

spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,  
3) po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,  
4) po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,  
5) po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,  
6) po skorzystaniu z toalety,  
7) po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,  
8) po jedzeniu, piciu.  

6. Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, pracownicy zakładają rękawiczki 

oraz 

przyłbice. 
 

7. Pracownicy wyrzucają rękawiczki oraz wszelkie opakowania, w których zostały 

dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie 

produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, 

pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie. 
 
8. Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny z obowiązującymi 

przepisami; 
 
9. Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami 

zapewnionymi przez dyrektora szkoły.  
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10. Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 90
0
C przy użyciu detergentów do 

tego służących.   
11. Personel kuchenny powinien ograniczyć kontakty z uczniami. 

12. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków (3 przerwy obiadowe) oraz w miarę 

możliwości, spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Przy 

zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy 

krzeseł po każdej grupie.  

13. Dania i produkty podawane będą przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki. 

W stołówce nie zaleca się samoobsługi.  
14. Po wyjściu każdej grupy wyznaczeni pracownicy dezynfekują powierzchnię stołów oraz 

krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki. 

 

XIII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA 

ZAKAŻENIA COVID - 19 
 

1. Wszystkich pracowników szkoły informuje się,  że  w  przypadku  wystąpienia  

niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu                               

i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem 

zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112               

i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

2. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono 

objawy chorobowe.  

3. Jeżeli uczeń manifestuje i/lub przejawia niepokojące objawy choroby należy 

niezwłocznie odizolować go od grupy w izolatorium  z zapewnieniem min. 1,5 m 

odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu 

pilnego odebrania ucznia ze szkoły oraz skontaktować się telefonicznie                                 

z powiatową stacje sanitarno – epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do 

dalszego postępowania. 

3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym Dyrektora lub osobę 

go zastępującą. 

4. Sekretarz/ pedagog kontaktuje się niezwłocznie - telefonicznie - z rodzicami/ 

opiekunami prawnymi dziecka i wzywa ich do niezwłocznego odbioru dziecka z 

placówki, informując o zaistniałej sytuacji. 

5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór ucznia podejrzanego o zarażenie, 

Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz 

Powiatową Stację 

   Epidemiologiczną. 

6.  Wskazany przez dyrektora pracownik (sekretarz, wychowawca) kontaktuje się 

telefonicznie  
z rodzicami pozostałych uczniów z oddziału i informuje o zaistniałej sytuacji przy 

uwzględnieniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 
 

7. Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innej, pustej sali, a sala, w której 

przebywał uczeń z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana.  

8. Uczeń w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie 

środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, 

przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki. 
 

9. Rodzice izolowanego ucznia odbierają dziecko ze szkoły przy głównych drzwiach 

wejściowych do budynku placówki. 
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10. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę 
 

i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny 

dystans    i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia. 
 
11. Pracownik zostaje odesłany transportem indywidualnym do domu (transport własny lub 

sanitarny), po czym kontaktuje się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną  
 
12. Pracownik oczekujący na transport przebywa w wyznaczonym pomieszczeniu, 

odizolowany go od innych osób.  

14. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do szkoły kolejnych 

dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się 

pracownik. 
 
15. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno- 

epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń przy wejściu do budynku) i 

wprowadza do stosowania na terenie placówki, instrukcje i polecenia przez nią 

wydawanych. 
 
16. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID 

jest niezwłocznie, skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, 

włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną. 
 
17. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi, po 

opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane.  

18. Sekretarz szkoły sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o  zakażenie miała 

kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej.  
19. Ustala się listy osób przebywających w tym samym czasie w częściach placówki,                             

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.  
 
20. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach 

chorobowych uczniów czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia 

COVID-19. 
 
21. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji     

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych 

działań w     przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia. 
 

22. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym 

zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu                              

w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się                            

z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, 

instrukcji do dalszego postępowania. 

 

XIV.   ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W WARIANCIE MIESZANYM- 

NAUCZANIE ZDALNE 

 

1. Po uwzględnieniu  w planowaniu i organizacji zajęć warunków lokalowych szkoły oraz 

możliwości organizacyjnych  przyjęcie  jednego z  2 wariantów:  

I WARIANT 

1) uczniowie klas I - IV uczestniczą w zajęciach stacjonarnych, a uczniowie klas V – VIII  

w kształceniu na odległość, 
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2) w poniedziałek i wtorek zajęcia stacjonarne mają uczniowie klas V-VI a we środę, 

czwartek i piątek uczniowie klas VII I VIII.  

II WARIANT 

1) podział uczniów oddziałów na pół i określenie odpowiednio  tygodni nauki dla grup: 

 w pierwszym tygodniu na zajęcia stacjonarne uczęszcza I grupa uczniów              

( według listy z dziennika) 

 druga grupa w tym czasie ma kształcenie na odległość 

2. W przypadku kształcenia na odległość uwzględnienie na poziomie poszczególnych 

oddziałów klasowych, liczby i rodzaju zadawanych uczniom prac do samodzielnego 

wykonania i prac domowych. 

3. Wychowawca pozostaje w kontakcie z uczniami i rodzicami, na bieżąco monitoruje 

realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, sprawdzając ich obecność na zajęciach 

on-line. W przypadku nieobecności ustala powód tego zdarzenia.  

 

III WARIANT 

1. W przypadku nauczania zdalnego obowiązuje „Regulamin edukacji zdalnej 

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu” 

wprowadzony jako Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16-2019/20 Dyrektora 

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu z dnia 

23.03.2020r. 

            ( Załącznik 2) 

 

   XV. PRZEPISY KOŃCOWE 
 

1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 1 września 2020 r. do czasu ich 

odwołania. 

2. Wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie oraz rodzice/ opiekunowie prawni są zobowiązani 

do ich stosowania i przestrzegania. 

3. Zapoznanie się z powyższymi procedurami obowiązującymi od 1 września 2020r.                       

w szkole jest równoznaczne z wyrażeniem wszelkich zgód i oświadczeń 

rodziców/opiekunów prawnych w zakresie realizacji obowiązku szkolnego                                    

i obowiązującego regulaminu.  

4. Związku  zaistniałą sytuacją uprasza się rodziców/opiekunów prawnych o uszanowane 

powyższych zasad, zrozumienie konieczności ponoszenia ww. ograniczeń i niedogodności, 

kontaktu ze szkołą drogą elektroniczną, telefoniczną, odpowiedzialne podejście, w tym 

zakresie oraz odpowiednie przygotowanie uczniów do realizacji powyższych obowiązków.    
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Załącznik Nr 1  
do Procedury zapewnienia bezpieczeństwa  

w Szkole Podstawowej  nr 2 w Sandomierzu 

 dotyczącej ochrony przed wirusem SARS – CoV - 2. 

 

 

          

  ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA  

Wyrażam zgodę na czas trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego,  

w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na badanie temperatury ciała 

mojego dziecka   

…………………………………………………………………………………………………  

(imię i nazwisko dziecka, klasa)  

codziennie przed przyjęciem mojego dziecka do szkoły oraz w trakcie jego pobytu w placówce.  

Powyższa zgoda ma na celu realizację przez placówkę działań prewencyjnych  

i zapobiegawczych, związanych z ogłoszonym stanem epidemii.   

  

………………………………  

podpis rodzica/opiekuna prawnego   
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KLAUZULA INFORMACYJNA  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych, RODO) informuję, że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Szkoła Podstawowa Nr 

2 w Sandomierzu do której uczęszcza dziecko. 

2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się poprzez adres email: iod@cuw.sandomierz.eu lub 

pisemnie na adres siedziby administratora.  

3. Dane osobowe Pani/Pana oraz  dziecka (temperatura, numer telefonu kontaktowego) będą przetwarzane w 

celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie placówki oraz szybkiego kontaktu  

z rodzicami/opiekunami prawnymi.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a tj. wyrażona przez Panią/Pana 

zgoda oraz art. 6 ust. 1 lit. d), art. 9 ust. 2 lit. i)  RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony 

żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej oraz ze względów związanych z 

interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego .  

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być  podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administratora zawarł ważne umowy powierzenia 

przetwarzania danych.  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.  

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celu przetwarzania określonego w 

pkt. 3.  

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami 

zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące prawa: 

 prawo dostępu do danych osobowych 

 prawo żądania ich sprostowania, 

 prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

 prawo wniesienia sprzeciwu. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, 

na niezgodne z prawem przetwarzanie danych.  

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddawane profilowaniu.  
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Załącznik Nr 2 
do Procedury zapewnienia bezpieczeństwa  

w Szkole Podstawowej  nr 2 w Sandomierzu 

 dotyczącej ochrony przed wirusem SARS – CoV - 2. 

 

 

 

Regulamin edukacji zdalnej  

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego 

w Sandomierzu 

I.  

II. I.  Postanowienia ogólne. 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki kształcenia na odległość dla 

Uczniów  i Nauczycieli  Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego                                         

w Sandomierzu. 

2. Administratorem danych przetwarzanych w ramach edukacji zdalnej jest Szkoła.  

Zakres przetwarzanych danych osobowych w tej sytuacji to: imię, nazwisko, login 

użytkownika oraz nazwa Szkoły.  

3. Administratorem danych przetwarzanych w narzędziach, systemach, aplikacjach 

służących do kształcenia na odległość jest dostawca danego rozwiązania. Należy 

dokładnie zapoznać się z regulaminami i Politykami prywatności dostawców usług                    

i rozwiązań służących do zdalnego nauczania, z których korzystają uczniowie                           

i nauczyciele. 

4. Szkoła zapewnia narzędzia umożliwiające nauczycielom prowadzenie zajęć zdalnych  

oraz bezpieczną komunikację z uczniami i rodzicami, wdrażając je kompleksowo                  

w całej placówce. 

5. Nauczyciel musi pamiętać o bezpiecznym korzystaniu z komputerów i innych urządzeń 

zarówno wtedy, gdy zapewnił mu je pracodawca, jak i wtedy, gdy korzysta                               

z własnych. 

6. Nauczyciel może przetwarzać dane osobowe uczniów i ich rodziców tylko w celach 

związanych z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych.  

 

III. II.  Warunki korzystania z systemu zdalnego nauczania 

 

1. Korzystanie z usługi jest bezpłatne. 

2. Warunkiem korzystania z usługi jest:  

a. posiadanie statusu ucznia Szkoły, 

b. posiadanie adresu poczty elektronicznej ucznia, 

c. założenie indywidualnego konta dla każdego ucznia, pozwalającego na dostęp do 

zajęć  realizowanych online, 

d. założone, indywidualne konta dla każdego z nauczycieli. Komunikacja ze szkołą                            

i wymiana służbowych danych nie powinna odbywać się przez prywatne konta 

pocztowe nauczycieli. 

e. akceptacja niniejszego regulaminu. 
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3. Szkoła wymaga od reprezentującego ucznia rodzica (opiekuna prawnego) podania 

danych do założenia konta w systemie zdalnego nauczania, ale tylko w zakresie 

niezbędnym do tego, aby to konto założyć. 

4. Szkolny administrator/dostawca usługi przydziela konto, hasło i wysyła dane 

konfiguracyjne na adres poczty elektronicznej rodzica lub nauczyciela. Rodzic / 

przedstawiciel prawny ucznia, konfigurują usługę zgodnie z instrukcją na stronie 

logowania. Podczas pierwszego logowania, użytkownik (Uczeń lub przedstawiciel) 

zobowiązany jest do zmiany hasła na nowe, znane tylko jemu. 

5. Zaprzestanie świadczenia usług następuje: 

a. z chwilą rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem, 

b. do 30 września roku, w którym uczeń ukończył szkołę, 

c. do maksymalnie 2 tygodni od chwili opuszczenia szkoły z przyczyn innych  

niż ukończenie, 

d. na pisemną, uzasadnioną prośbę przedstawiciela ustawowego skierowaną  

do  Dyrektora Szkoły. 

 

IV. III.  Narzędzia i zasady do prowadzenia bezpiecznej lekcji on-line  

 

1. W lekcji mogą brać udział jedynie uczniowie z danej klasy, zidentyfikowani, podpisani 

imieniem i nazwiskiem. Nie mogą  w niej uczestniczyć osoby postronne. 

2. Właścicielem i prowadzącym lekcje jest nauczyciel i tylko on ma prawo do wyciszania 

uczestników i prezentowania swojego ekranu.  

3. W systemie nauczyciel może jedynie publikować ogólne materiały edukacyjne,  

bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych uczniów lub rodziców (np. 

„zamieszczam zestaw ćwiczeń logopedycznych dla Ani i Franka”). Linki do lekcji nie 

powinny być publikowane na stronie lub fanpage Szkoły. 

4. Hasła do konta nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Powinny być trudne  

do złamania, ale łatwe do zapamiętania. 

5. Kamera powinna pokazywać tylko to, co faktycznie może być pokazane w trakcie 

lekcji. Dotyczy to także dzielenia ekranu.  

 

 

V. IV.  Środki bezpieczeństwa dla miejsc i narzędzi wykorzystywanych do zdalnego   

VI.        nauczania 

 

1. Przechowując dane na sprzęcie, do którego mogą mieć dostęp inne osoby, należy 

używać mocnych haseł dostępowych, a przed odejściem od stanowiska pracy 

urządzenie powinno zostać zablokowane. Zalecane jest także skonfigurowanie 

automatycznego blokowania komputera po pewnym czasie bezczynności, oraz 

założenie odrębnych kont użytkowników w przypadku korzystania z komputera przez 

wiele osób. 

2. Gdy dane są przechowywane na urządzeniach przenośnych (np. pamięć USB), muszą 

być bezwzględnie szyfrowane i chronione hasłem, by zapewnić odpowiednie 

bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub 

niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub 

uszkodzeniem. 

3. Prowadzenie zajęć zdalnych może wymagać korzystania przez nauczyciela z poczty 

elektronicznej do kontaktu z uczniami lub rodzicami. Nauczyciel powinien prowadzić 
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taką korespondencję ze służbowej skrzynki pocztowej, którą zapewnia mu Szkoła.  

W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach i za zgodą Dyrektora Szkoły, dopuszcza 

się możliwość wykorzystania do celów służbowych prywatnej skrzynki pocztowej 

nauczyciela, jednak przy zachowaniu rozwagi i bezpieczeństwa. 

4. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie danych osobowych 

udostępnianych w przesyłanych wiadomościach. Zawsze przed wysłaniem wiadomości, 

należy upewnić się , czy niezbędne jest wysłanie danych osobowych oraz że, zamierza 

się wysyłać ją do właściwego adresata. Ponadto trzeba sprawdzić, czy                w 

nazwie adresu e-mail adresata nie ma np. przestawionych lub pominiętych znaków tak, 

aby nie wysłać takiej wiadomości do osób nieupoważnionych. Podczas wysyłania 

korespondencji zbiorczej powinno się korzystać z opcji „UDW”, dzięki której odbiorcy 

wiadomości nie będą widzieć wzajemnie swoich adresów e-mail. 

5. W przypadku korzystania z domowej sieci WiFi, należy upewnić się, że została ona 

skonfigurowana w sposób minimalizujący ryzyko włamania, w szczególności: 

a. Korzystanie z Internetu powinno wymagać uwierzytelnienia, np. poprzez hasło, 

b. Hasło dostępu powinno składać się z co najmniej 8 znaków, w tym z dużych                       

i małych liter oraz cyfr i znaków specjalnych, 

c. Jeśli to możliwe, należy zmienić login do panelu administracyjnego routera na 

własny. 

d. Dostęp do panelu administracyjnego routera jest możliwy wyłącznie z urządzeń 

znajdujących się w sieci domowej, 

e. Został zmieniony domyślny adres routera (najczęściej 192.168.1.1.) na inny, 

f. Porad i wsparcia w zakresie konfiguracji sieci domowej, w tym jej zabezpieczenia  

na potrzeby pracy zdalnej udziela szkolny administrator usługi. 

6. Minimalne wymagania dla urządzenia w zakresie bezpieczeństwa: 

a. Na urządzeniu jest legalne i aktualne oprogramowanie, 

b. Zostały włączone automatyczne aktualizacje, 

c. Została włączona zapora systemowa, 

d. Został zainstalowany i działa w tle program antywirusowy, 

e. Zalogowanie do systemu wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem 

indywidualnego loginu i hasła użytkownika, 

f. Wyłączono autouzupełnianie i zapamiętywanie hasła w przeglądarce internetowej. 

7. Niedozwolone jest kształcenie na odległość w miejscach publicznych, jak kawiarnie  

(w tym internetowe), restauracje, galerie handlowe, gdzie osoby postronne mogłyby 

usłyszeć fragmenty rozmów lub zapoznać się z fragmentami zajęć. 

8. Działaniami zabronionymi w pracy z usługą są: 

a. wykorzystywanie usługi do wysyłania niechcianych wiadomości, 

b. udostępnianie treści objętych ochroną praw autorskich, 

c. przechowywanie, udostępnianie, rozpowszechnianie treści i materiałów 

zabronionych i niezgodnych z prawem. 

 

VII. V.   Etykieta i zasady na lekcjach online 

 

1. Przed każdymi zajęciami wyłączamy wszystko, co mamy na komputerze lub komórce.  

To, co dzieje się w tle może rozpraszać i przeszkadzać w uczestnictwie w zajęciach.  

2. Ekrany to teraz nasza klasa online – podobnie jak w szkole podczas lekcji, również tutaj 

NIE odzywamy się do siebie wulgarnie, nie wyśmiewamy innych, nie krytykujemy, nie 

obrażamy. 
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3. Logujemy się zawsze swoim imieniem i nazwiskiem, nie podszywamy się pod nikogo 

innego, nie zmieniamy nicków w czasie lekcji.  

4. Link i hasło do lekcji online jest indywidualne dla każdej klasy. Dla bezpieczeństwa 

wszystkich uczestników lekcji nie podajemy nikomu spoza klasy hasła dostępu do 

naszych zajęć. 

5. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić printscreenów i upubliczniać. 

Złamanie tej ważnej zasady wiąże się nie tylko wykluczeniem z lekcji, ale też                          

z konsekwencjami prawnymi. 

6. Głos na zajęciach zabieramy po kolei. Jest to ustalone przez osobę, która prowadzi 

zajęcia lub przez ucznia - poprzez zgłoszenia się do odpowiedzi. 

7. Nie podnosimy na siebie głosu:  ani mówiąc przez komunikator, ani w trakcie 

aktywności na forach.  

8. Widzicie coś, co Was niepokoi? Reagujcie i informujcie o tym nauczyciela. 

9. Zajęcia online wymagają od nas wszystkich skupienia. Szanujmy swój czas                             

i koncentrujmy się na tym, co dzieje się na zajęciach. Jeśli zajęcia będą zakłócane, 

nauczyciel może wyciszać klasę i dać dostęp do mikrofonu tylko wskazanym uczniom.  

 

VI.  Postanowienia końcowe 

 

1. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że usługa może być monitorowana celem 

zapewnienia jej bezpieczeństwa i nienaruszalności prawa. 

2. Działania użytkownika naruszającego postanowienia niniejszego regulaminu mogą 

skutkować czasowym lub bezterminowym blokowaniem usługi, a także 

odpowiedzialnością prawną. 

3. Reklamacje, uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu należy 

zgłaszać do Informatyka Szkoły na jego adres poczty elektronicznej: 

informatyk@sp2.sandomierz.pl 

4. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnej chwili.  

O zmianach użytkownicy zostaną poinformowani drogą mailową . 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego. 

 
 

 

 


