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Regulamin zmiany wariantu funkcjonowania szkoły 
w związku z pandemią

1. Szkoła w okresie pandemii może prowadzić zajęcia dydaktyczne w wariancie
stacjonarnym, hybrydowym, zdalnym.

2.  Wariant  stacjonarny  polega  na  realizacji  zajęć  dydaktycznych,
wychowawczych  i  opiekuńczych  w  przestrzeni  szkolnej  oraz  w  salach
modułowych  i  pomieszczeniach  domu  katechetycznego  zlokalizowanych
w sąsiedztwie szkoły.

3.  Wariant  hybrydowy  polega  na  częściowym  realizowaniu  zajęć  w  trybie
zdalnym  dla  uczniów  w  rozwiązaniach  organizacyjnych  uzgodnionych
z Organem  Prowadzącym  i  zatwierdzonych  przez  Powiatowego  Inspektora
Sanitarnego wg następujących schematów:
- szkoła pracuje w trybie stacjonarnym, a wybrane oddziały realizują zajęcia
w trybie zdalnym,
- tygodniowy plan zajęć uwzględnia dni z zajęciami w szkole oraz dni zdalnego
nauczania.

4.  Wariant  zdalny  polega  na  całkowitym  realizowaniu  zajęć  edukacyjnych
z wykorzystaniem  metod  kształcenia  na  odległość  za  zgodą   Organu
Prowadzącego i Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

5.  Szkoła  wraz  z  rozpoczęciem roku szkolnego  2020/2021 realizuje  zajęcia
w wariancie stacjonarnym wg ustaleń i zaleceń Organu Prowadzącego.

6. W szkole nastąpi zmiana wariantu pracy w związku z:
- zachorowaniem ucznia lub pracownika szkoły na COVID-19,
- wystąpieniem na terenie szkoły kontaktu z osobą chorą na COVID-19,
- przymusową kwarantanną zdrowych pracowników szkoły,
- wystąpieniem okoliczności w istotny sposób ograniczających funkcjonowanie
szkoły, w tym wypełnianie zaleceń MEN, GIS,
-  ustanowieniem  powiatu  poznańskiego  jako  strefy  o  podwyższonym
zagrożeniu epidemicznym i wydanym dla szkoły wskazaniom,
- decyzjami nadrzędnych organów władzy w tym Premiera RP i MEN

7.  O wyborze zmienionego wariantu pracy decydować będzie  powszechność
kontaktu społeczności szkolnej z zagrożeniem chorobowym.

8. Zmiana wariantu pracy w związku z kontaktem z osobą chorą następuje na
podstawie  powiadomienia  z  Organu  Prowadzącego,  Powiatowego  Inspektora
Sanitarnego lub innej instytucji zajmującej się powiadamianiem o zagrożeniu
epidemicznym.
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9.  Do  czasu  otrzymania  powiadomienia  szkoła  pracuje  w  dotychczasowym
wariancie,  dokonując  koniecznych  zmian  organizacyjnych  i  zabiegów
dezynfekcyjnych.

10.  Szkoła  pracująca  w  wariancie  stacjonarnym  realizuje  działalność
dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą za pośrednictwem metod i form pracy
bezpośredniej  uwzględniających  zalecenia  MEN  i  GIS.  Ponadto  zaleca  się
wykorzystanie  narzędzi  nauczania  zdalnego  do  prowadzenia  działań
projektowych,  zadań  domowych,  zadań  wspierających  dla  uczniów
z trudnościami oraz zadań rozwijających wiadomości i umiejętności.

11.  Szkoła  pracująca  w  wariancie  hybrydowym  i  zdalnym  wykorzystuje
narzędzia  do  realizowania  kształcenia  zdalnego  na  odległość,
a w szczególności:
- platformę Google Classroom,
- komunikator Google Meet,
- narzędzia do pracy wspólnej i magazynowania efektów pracy Google Apps,
- narzędzia i platformy edukacyjne będące rozszerzeniem lub uatrakcyjnieniem
zdalnego procesu dydaktycznego i wychowawczego.

12. Do kontaktu z rodzicami i uczniami oraz prowadzenia ewidencji szkolnej
wykorzystuje się e-dziennik Vulcan.

13.  Szkoła  dysponuje  określoną  liczbą  laptopów z  dostępem do  Internetu,
które przekaże potrzebującym uczniom w celu zapewnienia dostępu do zajęć
realizowanych zdalnie.

14.  Przekazanie  laptopów  odbywa  się  na  podstawie  umowy  użyczenia
prawnemu opiekunowi ucznia.

15.  Zajęcia  nauczania  zdalnego  odbywają  się  z  uwzględnieniem  zasad
opracowanych  przez  zespoły  nauczycielskie  odrębnie  dla  oddziałów
przedszkolnych, klas edukacji wczesnoszkolnej oraz klas 4-8.

16. Zasady realizowania zajęć zdalnych określają w szczególności:
- formy zajęć,
- sposoby kontaktu z uczniami,
-  zmodyfikowane  sposoby  oceniania  ujęte  w  PSO  wynikające  z  nauczania
na odległość,
- kryteria frekwencji i monitorowanie obecności,
- tryb zastępczy w sytuacjach utrudnionego kontaktu z uczniem i rodzicem.

17. Zmiana trybu pracy następuje wg procedury zawartej w załączniku 1

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2020 r.
Dyrektor Szkoły

Robert Witkowski
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Załącznik1

Procedura wprowadzenia zmiany wariantu funkcjonowania  szkoły

W  celu  wprowadzenia  zmiany  wariantu  funkcjonowania  szkoły  w  obliczu  zagrożenia
epidemicznego obowiązuje następujący algorytm postępowania:

Uczeń, pracownik szkoły
z objawami infekcji lub

symptomami chorobowymi

Podjęcie informacji
o możliwym kontakcie
członków społeczności
szkolnej z osobą chorą

Podjęcie informacji
o możliwym kontakcie członka
społeczności szkolnej z osobą

chorą poza szkołą

Zebranie możliwie szczegółowych informacji nt. zdarzenia
i ustalenie osób, grup mających kontakt z osobą chorą lub

z osobą, która miała kontakt z chorym -
nauczyciel, wychowawca

Uruchomienie procedury postępowania w przypadku
podejrzenia u pracownika, ucznia występowania objawów

chorobowych – nauczyciel, pracownik szkoły

Powiadomienie o zaistniałej sytuacji Dyrektora lub Wicedyrektorów szkoły

Dyrektor szkoły lub Wicedyrektor powiadamia o sytuacji Organ Prowadzący i instytucje
prowadzące nadzór epidemiologiczny, w tym PPIS

Do czasu otrzymania wytycznych szkoła pracuje
w niezmienionym wariancie, dostosowując organizację

pracy do zmienionej sytuacji (m. in. ewentualna konieczna
zmiana nauczyciela, ograniczenie uczniom kontaktów

w obrębie szkoły, przeprowadzenie szczegółowej
dezynfekcji, sporządzenie listy osób z kontaktem)

                                        lub
Po konsultacji z PPIS oraz 
Organem Prowadzącym 
i uzasadnionych obawach 
rozprzestrzeniania się choroby 
Dyrektor wnioskuje o zmianę 
wariantu funkcjonowania szkoły

Po konsultacji z PPIS oraz Organem Prowadzącym 
i rozwianiu obaw dot. rozprzestrzeniania się choroby 
Dyrektor szkoły zaleca przypomnienie na zajęciach 
zasad bezpiecznego zachowania podczas pandemii 
i     pozostawia dotychczasowy wariant   
funkcjonowania szkoły.                         Koniec procedury

Zgoda PPIS i Organu Prowadzącego na zmianę wariantu funkcjonowania szkoły

Podjęcie działań związanych ze zmianą wariantu funkcjonowania szkoły:
- ustalenie wstępnego okresu obowiązywania zmienionego wariantu funkcjonowania szkoły, 
- przejście na częściowe lub całkowite korzystanie z narzędzi kształcenia na odległość,
- dokonanie koniecznych zmian w harmonogramie zajęć oraz w obsadzie nauczycielskiej,
- podjęcie decyzji o wprowadzeniu ew. ograniczeń w obrębie szkoły,
- powiadomienie rodziców o wprowadzanych zmianach,
- wyznaczenie zadań zdrowym nauczycielom wysłanym na kwarantannę,



Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach

- przypomnienie na spotkaniach z uczniami zasad bezpiecznego zachowania 
podczas pandemii,
- monitorowanie przebiegu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi zdalnego nauczania.


