I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PUCKU

FUNKCJONOWANIE W COVID-19

ZARZĄDZENIE Nr 16/2020
DYREKTORA I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Pucku
z dnia 24 sierpnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia „Zasad funkcjonowania I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żerom
skiego w Pucku od 1 września 2020 r. w okresie zagrożenia Covid-19” oraz procedur bezpieczeństwa
uczniów i pracowników placówki przed Covid-19

Na podstawie § 2 rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpiecznych i higienicznych warunków w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze
zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.
W związku z możliwością organizacji od 1 września 2020 r. nauki w szkole w formie stacjonarnej w
celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom przed zakażeniem się Covid-19 wprowadzam „Zasady funkcjonowania I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Pucku od 1
września 2020 r. w okresie zagrożenia Covid-19” oraz procedury bezpieczeństwa, które stanowią
załączniki 1-12 do zarządzenia.

§ 2.

Wyznaczam na dzień 27.08.2020r. godz. 10.00 szkolenie pracownikom administracji i obsługi oraz na
dzień 31.08.2020r. godz. 9.00 szkolenie pracownikom pedagogicznym szkoły z zasad postępowania
zgodnie z procedurami, o których mowa w §1.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dyrektor szkoły
Piotr Czaja
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Zasady funkcjonowania
I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Pucku
od 1 września 2020 r. w okresie zagrożenia Covid-19:

1. Zasady ogólne:
1) Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2) Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie
lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
3) Do budynku mogą wejść tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych.
4) Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk
oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkie osoby wchodzące do budynku
maja obowiązek dezynfekcji rąk.
5) Nauczyciele i uczniowie na terenie szkoły poruszają się w maseczkach lub przyłbicach. W
trakcie lekcji nie ma takiego obowiązku. Osoby z zewnątrz obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. W
związku z powyższym na każdym korytarzu będą znajdować się pojemniki do wyrzucenia
zużytych maseczek i rękawic jednorazowych.
6) Nauczyciele powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi są zwolnieni
z dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych.
7) Podczas załatwiania spraw w sekretariacie, księgowości, kadrach obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa (posiadanie maseczki lub przyłbicy) oraz ograniczenie interesantów
do jednej osoby.
8) Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w
odrębnym pomieszczeniu (sala nr 18) i rodzice zostaną niezwłocznie powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
9) Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu,
nosa i ust.
10) Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na
stoliku szkolnym ucznia, torbie lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać
się przyborami szkolnymi między sobą.
11) Uczeń nie powinien przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
2. Organizacja zajęć
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1) Zajęcia edukacyjne od 1 września 2020r. odbywają się w formie stacjonarnej – w przypadku pogorszenia sytuacji epidemicznej w powiecie planujemy naukę w szkole w systemie hybrydowym lub naukę zdalną.
2) Wariant hybrydowy polegałby na pracy „naprzemiennej”.
3) Wariant pracy zdalnej to nauczanie w oparciu o Platformę Teams i Dziennik Librus.
4) Plan lekcji w szkole jest konstruowany w taki sposób, aby łączyć lekcje z jednego przedmiotu w bloki 2-3 godzinne i uniknąć częstej zmiany pomieszczeń.
5) Szczegółowy plan zajęć dla uczniów i nauczycieli jest na bieżąco przygotowywany i przedstawiany przez dyrekcję szkoły uczniom każdego oddziału.
6) Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, aby była możliwość spędzania ich na zewnątrz i
ewentualnego obniżenia tłoku w łazienkach szkolnych. Nauczyciel w trakcie zajęć może
indywidualnie regulować przerwy międzylekcyjne. Zaleca się korzystanie przez uczniów z
boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły w czasie przerw.
7) Należy wietrzyć sale (odpowiedzialni nauczyciele), części wspólne itp. korytarze (odpowiedzialni pracownicy obsługi) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie
potrzeby także w czasie zajęć.
8) 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. Nauczyciele zgłaszają informację o potrzebie dezynfekcji do woźnego szkoły.
9) W Sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych
zajęciach.
10) Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
11) Na zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w szkole należy uwzględniać odpowiednio
zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych zawarte w niniejszym regulaminie.
12) W bibliotece szkolnej obowiązywać będą specjalne zasady uwzględniające korzystanie z
jej zasobów, w tym konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów.
13) W pierwszych tygodniach pracy szkoły na zajęciach z wychowawcą pielęgniarka szkolna,
upowszechni zasady funkcjonowania w trakcie trwania epidemii oraz możliwości korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych itp. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
14) W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować
się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
3. Postępowanie w przypadku ograniczonego lub całkowitego zawieszenia zajęć.
1) Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas
określony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone
zdrowie uczniów.
2) Zgoda i opinia, o których mowa odpowiednio w ust. 1, mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.
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3) Zawieszenie zajęć, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć grupy uczniów, oddziału klasowego, lub całej szkoły, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.
4) W przypadku ograniczenia lub całkowitego zawieszenia zajęć są one realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest Dziennik Librus Synergia oraz Platforma Teams.
5) Na platformie edukacyjnej założone są indywidualne konta nauczycieli, uczniów i rodziców.
6) Nauczyciele na Platformie Teams mogą:
a) prowadzić lekcje online (zgodnie z planem w okresie pracy zdalnej);
b) zamieszczać i wykorzystywać nagrania z przygotowanymi materiałami edukacyjnymi,
nagraną lekcją;
c) zamieszczać i wykorzystywać prezentacje;
d) zamieszczać i wykorzystywać linki do innych stron internetowych z materiałami edukacyjnymi;
e) zamieszczać i wykorzystywać zadania, ćwiczenia, karty pracy do wykonania dla
ucznia.
7) Szkoła realizując kształcenie na odległość może wykorzystywać również inne platformy
internetowe, itp.:
a) www.epodreczniki.pl
b) www.gov.pl/zdalnelekcje
c) www.cke.gov.pl
d) www.lektury.gov.pl
e) www.kopernik.org.pl
f) www.etwinning.pl
g) www.muzykotekaszkolna.pl
h) www.przystanekhistoria.pl
i) https://etwinning.pl/zdalna-edukacja-z-etwinning/
j) https://pl.khanacademy.org/
k) https://learningapps.org/
l) youtube , blogi, inne
8) Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywają się zgodnie
z rozkładem lekcji ustalonym na początku roku szkolnego, zmodyfikowanym odpowiednio do bieżącej sytuacji.
9) Nauczyciele pozostają w budynku szkolnym. Za pomocą szkolnego łącza internetowego
prowadzone są zajęcia zdalne. Decyzją Dyrektora Szkoły nauczyciele mogą prowadzić zajęcia z domu.
10) Uczniowie odbywający naukę na odległość mają prawo do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej.
11) Nauczyciele poszczególnych przedmiotów oraz wychowawcy klas do dnia 06.09.2020r.
określają godziny konsultacji z poszczególnych przedmiotów dla uczniów realizujących
naukę w warunkach domowych. Nauczyciele i wychowawcy klas przekażą uczniom ustalone godziny konsultacji. Dopuszcza się możliwość prowadzenia konsultacji na terenie
szkoły, po wcześniejszym ustaleniu daty i terminu z nauczycielem.
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12) Do zajęć prowadzonych przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość zalicza się:
a) prowadzenie zajęć on-line;
b) rozmowy telefoniczne z uczniami;
c) rozmowy z uczniami na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym;
d) prowadzenie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się on-line;
e) prowadzenie korespondencji mailowej lub za pośrednictwem innych dostępnych
form komunikowania się na odległość;
f) prowadzenie konsultacji w czasie zajęć wyznaczonych w tygodniowym planie godzin.
13) Nauczyciele są zobowiązani do zmodyfikowaniarealizacji treści kształcenia z zajęć wynikających z podstawy programowej i dostosowania programu nauczania do zmniejszonej
liczby godzin bezpośredniej – stacjonarnej pracy z uczniem (wynikających z ramowych
planów nauczania do realizowania w poszczególnych oddziałach), uwzględniając w
szczególności:
a) konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych
zajęć, w szczególności zajęć wychowania fizycznego, fizyki i chemii i innych gdzie istnieje możliwość kontaktu;
b) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia;
c) możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
d) łączenia naprzemiennie kształcenia stacjonarnego i samodzielnej pracy uczniów w
domu z możliwością konsultacji w formie zdalnej,
e) zaplanowanie realizacji podstawy programowej w perspektywie całego roku szkolnego – wybór odpowiednich metod prowadzenia zajęć podczas pracy stacjonarnej w
szkole i w warunkach domowych – nacisk na samodzielną pracę ucznia metodą projektu i weryfikację zdobytej umiejętności i wiedzy.
14) Nauczyciele wprowadzają zmiany w przedmiotowych systemach oceniania (wymaganiach
edukacyjnych) w zakresie:
a) wskazanie form pracy ucznia podlegających ocenianiu w pracy zdalnej;
b) sposobu komunikowania uczniom i rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci;
c) sposobu potwierdzania obecności uczniów na zajęciach zdalnego nauczania;
15) Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane
w szczególności poprzez:
a) pracę z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicami;
b) podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dającym podstawę do oceny pracy
ucznia;
c) przez informowanie uczniów o dostępnych materiałach i możliwych formach realizacji treści programowych przez ucznia w domu.
16) Począwszy od 01.09.2020 r. uczeń lub jego rodzice nieposiadający sprzętu do zdalnej nauki mają prawo wystąpić do Dyrektora Szkoły o jego użyczenie. Dyrektor Szkoły użycza
sprzęt na podstawie umowy użyczenia.
17) Problemy zgłaszane nauczycielom przez uczniów i rodziców w trybie pilnym mają być
przekazywane Dyrektorowi Szkoły.
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18) Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez
Dyrektora Szkoły poprzez e-dziennik, maila, wiadomość sms oraz poprzez komunikatory
internetowe i w razie potrzeby bezzwłocznego udzielenia odpowiedzi.
19) Nauczyciel pracując zdalnie z domu w ramach planu lekcji może zostać wezwany przez
Dyrektora Szkoły do pracy w szkole.
20) Rady Pedagogiczne są przeprowadzane w formie stacjonarnej lub w formie zdalnej.
21) Wychowawca czuwa nad prawidłową dostępnością uczniów do zamieszczanych przez
nauczycieli materiałów i utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojej klasy.
O każdym zgłaszanym przez rodziców i uczniów problemie powinien bezzwłocznie zawiadomić Dyrektora Szkoły.
22) Każdy pracownik pedagogiczny składa na koniec każdego miesiąca sprawozdanie, dotyczące bieżącej realizacji planów pracy poprzez przekazywanie Wicedyrektorowi Szkoły, w
formie sprawozdań. Sprawozdanie powinno zawierać informację o frekwencji uczniów, o
stopniu realizacji zaplanowanych treści nauczania z podstawy programowej i ewentualnych problemach dotyczących przebiegu nauczania.
23) Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania pracy zdalnej odbywa się poprzez
systematyczne rejestrowanie odbytych zajęć w dzienniku elektronicznym.
24) Wicedyrektor Szkoły na bieżąco monitorują realizację podstawy programowej, również w
formie informacji zwrotnych od uczniów i ich rodziców.
25) Odnotowywanie frekwencji uczniów uczących się zdalnie odbywa się na podstawie aktywności na platformie Teams. W przypadku pracy „naprzemiennej”, (pkt. 2 Organizacja
zajęć) potwierdzeniem obecności uczniów na lekcji jest wykonanie zleconej przez nauczyciela pracy.
4. Współpraca z rodzicami i formy wsparcia rodziców.
1) Rodzic/prawny opiekun dziecka jest zobowiązany do stałego kontaktu z nauczycielem w
razie problemów zdrowotnych dziecka oraz pojawiających się trudności w nauce lub innych przyczyn nieaktywności ucznia w procesie dydaktycznym w czasie pracy zdalnej
(brak logowania, brak aktywności w odrabianiu zadań domowych, brak odpowiedzi na
maile nauczycieli, itp.).
2) Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce oraz uzyskanych
przez niego ocenach w dzienniku elektronicznym LIBRUS.
3) Pedagodzy szkolni będą rozpoznawać aktualną sytuację ucznia i jego funkcjonowanie w
środowisku rodzinnym, kontaktując się z uczniem i jego rodzicami, opracowując plan
działania pomocowego, w tym z udziałem poradni pedagogiczno – psychologicznych i innych instytucji wspomagających funkcjonowanie dziecka w szkole i środowisku lokalnym.
4) Wszyscy nauczyciele dostosowują wymagania do potrzeb uczniów objętych w roku szkolnym 2020/2021 pomocą pedagogiczno–psychologiczną, zgodnie z zaleceniami poradni
pp. I zapisami w IPETach.
5. Postanowienia końcowe
1) Niniejszy dokument stanowi informację dla nauczycieli, uczniów i rodziców o zasadach
nauczania w okresie epidemii.
2) Dokument dostępny jest dla rodziców na stronie szkoły. Wychowawcy klas informację o
jego dostępności przekazują rodzicom i uczniom poprzez indywidualne konta ucznia i rodzica w dzienniku Librus.
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3) Dyrektor Szkoły przekazuje drogą elektroniczna dokument nauczycielom szkoły w celu
zapoznania się i przestrzegania.
4) Zobowiązuje się uczestników zdalnego nauczania do przestrzegania kultury języka i zachowania w komunikacji z nauczycielami.
5) Wszelkie uwagi, wnioski o organizacji i przebiegu nauczania w okresie Covid-19 kierować
należy do Dyrektora szkoły poprzez Dziennik Librus lub telefonicznie.
6) W sprawach administracyjnych (wydawanie zaświadczeń, legitymacji, użyczenie sprzętu
komputerowego, itp.)należy kontaktować się elektronicznie z sekretariatem szkoły.
adres do kontaktu: sekretariat@lo-puck.gda.pl lub telefonicznie 586732716.
7) Zmiany zasad funkcjonowania wprowadzane będą kolejnymi załącznikami.

Dyrektor szkoły
Piotr Czaja
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Załącznik 1
do Zarządzenia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego
im. St. Żeromskiego w Pucku
z dnia 24.08.2020r.

Procedura bezpieczeństwa na lekcji wychowania fizycznego

1. Przy wejściu na halę obowiązuje zasada dystansu społecznego oraz obowiązkowe odkażanie
rąk płynem do dezynfekcji.
2. Uczniowie korzystają z szatni zachowując bezpieczne odstępy – dystans społeczny 1,5 m.
(skracając czas przebierania się i przebywania w szatni do minimum).
3. Uniemożliwione jest przechodzenie i przebywanie osób postronnych w okolicach szatni oraz
miejsc wyznaczonych do ćwiczeń.
4. Lekcje zostają zgrupowane po dwie godziny (dopuszcza się łączenie w blok trzygodzinny), aby
zapobiec częstej wymianie ćwiczących w przebieralniach oraz w celu sprawniejszej dezynfekcji i wietrzenia szatni.
5. Obowiązkowo przed i po każdej lekcji uczeń myje ręce wodą z mydłem.
6. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych ograniczone zostają ćwiczenia i gry kontaktowe (np. koszykówka, piłka ręczna).
7. Gry i ćwiczenia kontaktowe zostają zastąpione innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening
ogólnorozwojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe, nornic walking).
8. Zajęcia wychowania fizycznego powinny być prowadzone na otwartej przestrzeni, w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych zajęcia mogą odbywać się w hali sportowej.
9. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, będą usunięte lub będzie uniemożliwiony do nich dostęp np. narzutki.
10. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas zajęć będą dezynfekowane.
11. W sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
12. Za dezynfekcję używanego w czasie zajęć sprzętu sportowego odpowiada nauczyciel.
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Załącznik 2
do Zarządzenia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego
im. St. Żeromskiego w Pucku
z dnia 24.08.2020r.
.

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19

1. Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada maskę lub przyłbicę.
2. Nauczyciel przekazuje uczniowi informację, że ma założyć maskę jednorazową, lub przyłbicę i
zdezynfekować ręce.
3. Nauczyciel kontaktuje się z Dyrektorem Szkoły, który niezwłocznie wyznacza osobę, która
zajmie się uczniem do przyjazdu rodziców.
4. Dyrektor Szkoły powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID.
5. Nauczyciel wietrzy sale.
6. Nauczyciel przekazuje ucznia wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko, obserwowane objawy).
7. Uczeń przechodzi do izolatki (sala nr 18) gdzie wraz z osobą dorosłą wyznaczoną przez Dyrektora Szkoły czeka na rodziców.
8. Nauczyciel oraz uczniowie dezynfekują ręce.
9. Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.
10. Do szkoły nie są przyjmowani uczniowie, którzy wykazują objawy w momencie przyjścia, jak
również te, które podlegają jednemu z kryteriów epidemiologicznych.
11. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie Dyrektora Szkoły o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid-19. ( telefonicznie lub mailowo)
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Załącznik 3
do Zarządzenia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego
im. St. Żeromskiego w Pucku
z dnia 24.08.2020r.

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u pracownika

1. Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada maska jednorazową lub przyłbicę, rękawiczki jednorazowe).
2. Pracownik pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu, nie zbliża się do innych osób.
3. Pracownik kontaktuje się z Dyrektorem Szkoły, który niezwłocznie wyznacza osobę, która
przejmie obowiązki pracownika.
4. Otwiera okna.
5. Osoba wyznaczona przez Dyrektora Szkoły przejmuje obowiązki pracownika z objawami (kaszel, duszność, gorączka).
6. Jeśli pracownik z objawami przebywał w sali z uczniami, to wszyscy wraz z osobą wyznaczoną
przez Dyrektora Szkoły dezynfekują ręce, opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.
7. Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z zaleceniem kontaktu z
lekarzem i Stacją SANEPID.
8. Pracownik z objawami klinicznymi lub który podlega jednemu z kryteriów epidemiologicznych
nie powinien rozpoczynać pracy.
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Załącznik 4
do Zarządzenia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego
im. St. Żeromskiego w Pucku
z dnia 24.08.2020r.

Procedura komunikacji z rodzicami uczniów

1. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku zapobieganiem COVID-19,
kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, poprzez dziennik Librus lub bezpośrednio po
wcześniejszym umówieniu się na rozmowę. W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic
ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zachować dystans społeczny wynoszący
min. 1,5 metra.
2. W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo do kontaktu z nauczycielem za jego zgodą i wiedzą na terenie szkoły, z zachowaniem zasad opisanych w pkt.1.
3. Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem dezynfekcyjnym w dozowniku znajdującym się przy wejściu do szkoły, zgłasza w sekretariacie cel wizyty, podając swoje dane oraz nazwisko osoby, z którą chce się spotkać.
4. Z pielęgniarką szkolną rodzic może kontaktować się telefonicznie w godzinach pracy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy oraz indywidualnie w sytuacjach szczególnych.
5. W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować telefonicznie się z Dyrektorem Szkoły – tel.
660785741 lub drogą mailową za pomocą dziennika Librus.
6. Możliwy jest kontakt z sekretariatem szkoły: tel.586732716. Kontakt ze szkołą może odbywać
się w godzinach pracy szkoły od 7.30 do 15.30 w dni robocze.
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Załącznik 5
do Zarządzenia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego
im. St. Żeromskiego w Pucku
z dnia 24.08.2020r.

Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze w miejscu pracy
w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania
z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań
na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii):
1. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane).
2. Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne należy wrzucać do oznaczonych pojemników:
„rękawiczki, maseczki”.
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Załącznik 6
do Zarządzenia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego
im. St. Żeromskiego w Pucku
z dnia 24.08.2020r.

Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej.

1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do sali dezynfekują ręce.
2. Uczniowie zajmują swoje miejsce do nauki, nie chodzą po sali bez koniecznej potrzeby.
3. Po zakończonych zajęciach, nauczyciel dokonuje dezynfekcji klawiatury, pulpitu przy użyciu
środka dezynfekcyjnego i ręczników papierowych.
4. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do oznaczonego w tym celu kosza.
5. Po zakończonej dezynfekcji, nauczyciel dezynfekuje ręce.
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Załącznik 7
do Zarządzenia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego
im. St. Żeromskiego w Pucku
z dnia 24.08.2020r.

Procedura zachowania bezpieczeństwa w bibliotece szkolnej

1. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA.
1) Nauczyciel bibliotekarz pracuje wg ustalonego przez dyrektora Szkoły harmonogramu.
2) Wyjaśnia osobom korzystającym z zasobów biblioteki zasady obowiązujące w szkolnej bibliotece ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z
zagrożeniem zakażenia koronawirusem.
3) Przestrzega zasad korzystania z zasobów biblioteki szkolnej, stosując się do zaleceń
Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących liczby osób przebywających jednocześnie
w w/w miejscu.
4) Unika organizowania większych skupisk osób w jednym pomieszczeniu.
5) Dba o zachowanie dystansu społecznego między sobą, wynoszącego co najmniej 1,5 metra.
6) Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
7) Korzysta ze środków ochrony osobistej.
8) Dba o wietrzenie sali co najmniej raz na godzinę,
9) Ogranicza aktywność uczniów sprzyjającą bliskiemu kontaktowi między sobą.
2. PROCEDURY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ
1) W bibliotece przebywać mogą jednocześnie 2 osoby (do liczby tych osób nie wlicza się
nauczyciela bibliotekarza). Odstęp pomiędzy osobami powinien wynieść minimum 1,5
metra.
2) Zbiory biblioteczne zwracać mogą uczniowie, ich rodzice lub opiekunowie i pracownicy
szkoły.
3) Ograniczony zostaje wolny dostęp do księgozbioru oraz innych przestrzeni poza stanowiskiem wypożyczeń i zwrotów zbiorów bibliotecznych.
4) Każda osoba udająca się do biblioteki zobowiązana jest do dokonania dezynfekcji rąk (pojemnik z płynem dezynfekującym znajduje się przy wejściu do biblioteki).
5) Przyjęte egzemplarze poddaje się kwarantannie na okres 2 dni. Zbiory oznaczone datą, w
której zostały przyjęte, składowane będą na specjalnie wyznaczonym na te cele miejscu.
6) Pomieszczenie biblioteki będzie regularnie wietrzone, a części wspólne dezynfekowane.
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Załącznik 8
do Zarządzenia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego
im. St. Żeromskiego w Pucku
z dnia 24.08.2020r.

Procedura przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego podczas pracy zdalnej

1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli
brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na
te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Przez nieobecność rozumie się brak udziału w zajęciach dydaktycznych prowadzonych zdalnie (brak logowania na platformę edukacyjną).
2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z powodu określonej w ust. 1 absencji.
3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.
4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na
prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo wyższej lub nie kończy Szkoły.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość, umożliwiającej porozumiewanie się poprzez ustalony komunikator, nie później niż
w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się drogą elektroniczną z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
7. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części ustnej. W trakcie egzaminu z muzyki, informatyki,
wychowania fizycznego uczeń może być zobowiązany do wykonania ćwiczeń pod nadzorem
nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne i będącego w składzie komisji.
8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład
komisji wchodzą:
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;
9. Dyrektor szkoły uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć
edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w miejscu, w którym uczeń przystępuje
do egzaminu – w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający imiona i
nazwiska nauczycieli – członków komisji, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu
dołącza się zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik
do arkusza ocen ucznia.
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12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym
przez Dyrektora szkoły.
13. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznych ustalono dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.
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Załącznik 9
do Zarządzenia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego
im. St. Żeromskiego w Pucku
z dnia 24.08.2020r.

Procedura przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym podczas pracy zdalnej

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić drogą zastrzeżenia do Dyrektora
Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia mogą
być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.
2. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej
oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności
ucznia, w formie ustnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, umożliwiającej porozumiewanie się poprzez ustalony komunikator, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
3. Sprawdzian, o którym mowa w pkt. 1 przeprowadza się powołana przez Dyrektora komisja w
terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicom.
4. W skład komisji do przeprowadzenia sprawdzianu z edukacji przedmiotowej wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.
5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa
od ustalonej wcześniej oceny.
6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, zadania
sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza
ocen ucznia.
8. Do protokołu, o którym mowa w pkt 7, dołącza się zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa
w pkt. 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PUCKU

FUNKCJONOWANIE W COVID-19

10. Przepisy 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego.
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Załącznik 10
do Zarządzenia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego
im. St. Żeromskiego w Pucku
z dnia 24.08.2020r.

Procedura przeprowadzania egzaminu poprawkowego podczas pracy zdalnej

1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub
dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części ustnej i jest przeprowadzany z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, umożliwiających porozumiewanie się poprzez ustalony
komunikator, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym
przez Dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
7. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień
przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, według pełnej skali ocen.W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać
możliwości psychofizyczne ucznia.
8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie
same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w Dyrektorem tej szkoły.
9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez
komisję.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PUCKU

FUNKCJONOWANIE W COVID-19

10. Do protokołu załącza się zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
11. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza
klasę.
12. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 2 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena
z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
13. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję
do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Ocena ustalona przez komisję jest
ostateczna.
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Załącznik 11
do Zarządzenia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego
im. St. Żeromskiego w Pucku
z dnia 24.08.2020r.

Zasady ustalania zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach podczas pracy zdalnej

1. Dobór treści kształcenia należy dokonywać do ustalonego tygodniowego rozkładu lekcji w
poszczególnych klasach oraz z uwzględnieniem przedłożonych przez nauczycieli zmian w programach nauczania.
2. Nauczyciel planując treści nauczania jest obowiązany uwzględnić możliwości psychofizyczne
uczniów w podejmowaniu wysiłku, warunki rodzinne dziecka, zróżnicowanie zajęć w danym
dniu, łączenie naprzemienne kształcenia stacjonarnego i w warunkach domowych, z użyciem
monitorów i bez ich użycia, ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
3. Zakres nauczanych treści zawartych w rozkładzie materiału wraz tematem, celami i ze źródłem pozyskania przez ucznia wiedzy, zadaniami do wykonania, niezbędnymi informacjami,
nauczyciel przesyła uczniowi poprzez platformę Teams.
4. Zakres dobranych treści prowadzonych na lekcji w formie zdalnej uwzględnia czas przewidziany na konsultacje indywidualne z uczniami i dodatkowe wyjaśnienia.
5. Wiadomości i zadania od jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów.
6. Zaleca się, aby instrukcje dla uczniów były proste i jasne, nieprzeładowane treściami nieistotnymi.
7. W komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu w relacjach uczeńnauczyciel. Prowadzona korespondencja może stanowić część dokumentacji przebiegu nauczania.
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Załącznik 12
do Zarządzenia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego
im. St. Żeromskiego w Pucku
z dnia 24.08.2020r.

Ocenianie uczniów w nauczaniu na odległość

1. Ocenianie bieżące polega na wystawieniu oceny zgodnie z przyjętą skalą stopni w Szkole, z
uwzględnieniem w szczególności: co uczeń zrobił dobrze, co wymaga poprawy, a także wysiłku wkładanego w wykonanie zadania przez ucznia za:
1) odpowiedzi ustne w czasie zajęć on-line lub w trakcie rozmów telefonicznych;
2) wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym;
3) wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się on-line;
4) wykonanych w domu zadań zleconych przez nauczyciela, przesłanych mailem lub inną
drogą elektroniczną, np. w formie projektu, prezentacji, plakatu, karty pracy;
5) testy on-line udostępnione na platformie Teams.
2. Prace wykonywane przez uczniów dostosowane są do indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
3. Prace zadawane uczniom do samodzielnego wykonania w domu, które podlegają ocenie,
uwzględniają obciążenie ucznia pracami zadanymi uczniom z innych przedmiotów oraz w
przypadku pracy zdalnej warunki techniczne, takie jak dostęp ucznia do Internetu oraz jego
jakość, urządzenia dostępne do zdalnej nauki oraz liczbę osób, które oprócz ucznia z nich korzystają.
4. Liczba zadanych prac zależy od nauczyciela przedmiotu, mając jednak na uwadze wyeliminowanie nadmiernego obciążenia i zachowanie odpowiednich warunków higieny.
5. W okresie „naprzemiennej” – stacjonarnej nauki połączonej z pracą zdalną dopuszcza się
przeprowadzanie krótkich sprawdzianów – „kartkówek”, co kilka lekcji w celu zmotywowania
uczniów do pracy w czasie przebywania w domu.
6. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z
ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.
7. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze
względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel umożliwia mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób – tj. za pomocą sms lub w wersji papierowej.
8. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze
względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań za pomocą sms lub w wersji papierowej.
9. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania
oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia.
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10. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły przy ustalaniu oceny zachowania
ucznia bierze się pod uwagę jego aktywność w nauczaniu zdalnym.
11. Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych
ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Informacje mogą być przekazywane
także za pomocą innych, uzgodnionych z rodzicem, dostępnych form porozumiewania się na
odległość.
12. Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach na
bieżąco w czasie zajęć on-line oraz konsultacji w trakcie wyznaczonych w tygodniowym planie godzin zajęć.

