
ZARZĄDZENIE NR 3/2020/2021 

DYREKTORA TECHNIKUM NR 4 im. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE  

W BYTOMIU 

z dnia: 8 października 2020r.  

w sprawie: sposobu organizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 

2020/2021 w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego.  

Podstawa prawna:  

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst 

jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1148 z późniejszymi zmianami), w związku z Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dziennik Ustaw 2020 rok, poz. 493  

z późniejszymi zmianami).  

 

§1.  

1. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone są w formie stacjonarnej.  

2. Uczniowie zajmują stałe miejsca w danej sali w rozkładzie uzgodnionym  

z wychowawcą klasy. Nie jest dozwolona tymczasowa zmiana miejsc.  

3. O rozmieszczeniu uczniów w pracowniach specjalistycznych decyduje nauczyciel 

prowadzący zajęcia.  

4. W czasie przerw uczniowie przebywają w salach lekcyjnych/pracowniach, pod opieką 

nauczyciela, z którym będą mieli lekcję lub na korytarzu w sytuacji, gdy nauczyciel 

pełni dyżur, sala lekcyjna/pracownia jest dezynfekowana lub z innych istotnych 

przyczyn nauczyciel nie może zapewnić opieki uczniom pozostającym w sali 

lekcyjnej/pracowni.    

§2.  

1. Uczniowie i pracownicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły 

środkami zapewnianymi przez szkołę.  

2. Podczas przerw międzylekcyjnych w przestrzeni wspólnej wymaga się noszenia 

prawidłowo założonych maseczek ochronnych.  

3. Zaleca się stosowanie maseczek ochronnych podczas zajęć dydaktycznych  

za wyjątkiem zajęć wychowania fizycznego.  

4. Ponadto w bezpośrednim kontakcie z uczniem oraz na zajęciach, gdy nie jest możliwe 

zachowanie dystansu ok. 2 m, zobowiązuje się nauczycieli do bezwzględnego noszenia 

maseczek lub przyłbicy. 

 

§3.  

1. W budynku przy ul. Katowickiej 35 i pl. Klasztornym 2 do wchodzenia i schodzenia 

używamy innych biegów schodów zgodnie z tabliczkami informacyjnymi. W budynku 

przy ul. Józefczaka 39 i na schodach obowiązuje ruch prawostronny.  

2. Poręcze i klamki są dezynfekowane między przerwami przez personel obsługi.  

 

 



 

 

 

§4.  

1. W czasie przerw międzylekcyjnych uczniowie przebywają na korytarzach.  

Nauczyciel dyżurujący jest zobowiązany egzekwować  przestrzeganie obowiązku 

używania maseczek ochronnych i zachowania dystansu społecznego w przestrzeniach 

wspólnych.  

2. W czasie przerw międzylekcyjnych sale/pracownie, w których odbywają się zajęcia  

są obowiązkowo wietrzone przez nauczycieli.  

3. Sale lekcyjne są dodatkowo dezynfekowane przez personel obsługi, zgodnie  

z ustalonym harmonogramem. 

4. W budynku przy ul. Józefczaka 39 uczniowie mający lekcje na II piętrze na czas 

przerwy schodzą do auli szkoły, gdy nie mogą przebywać w sali lekcyjnej. 

5. Nauczyciel pełniący dyżur na I piętrze nadzoruje uczniów przebywających w auli.  

 

§5.  

1. Dezynfekcji stolików, krzeseł, podłogi, parapetów dokonuje personel obsługi.  

2. Za dezynfekcję specjalistycznego sprzętu znajdującego się w pracowniach  

i w sali gimnastycznej odpowiada nauczyciel prowadzący tam zajęcia.  

Fakt dezynfekcji odnotowuje na druku znajdującym się w sali zawiadamiając w ten 

sposób nauczyciela prowadzącego kolejne zajęcia.  

3. W czasie zajęć uczniowie są zobowiązani do korzystania wyłącznie z własnych 

przyborów szkolnych, a innych wyłącznie za zgodą nauczyciela.  

 

§6.  

1. Jeżeli nauczyciel lub inny pracownik szkoły zauważy u ucznia objawy chorobowe 

przypominające objawy zarażenia COVID-19, zawiadamia o tym dyrektora szkoły, 

który izoluje go od pozostałych uczniów umieszczając w izolatce w budynku przy  

ul. Józefczaka 39.  

2. Jeżeli uczeń zauważy u innego ucznia objawy chorobowe przypominające objawy 

zarażenia COVID-19 zawiadamia o tym nauczyciela, z którym ma zajęcia  

lub wychowawcę klasy lub innego pracownika szkoły, ten zaś dyrektora szkoły.  

3. Dalsze postępowanie pozostaje w gestii dyrektora szkoły zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

 

§7.  

1. W sytuacji, kiedy wszyscy uczniowie danego oddziału zostaną objęci kwarantanną, 

nauczyciel prowadzący zajęcia w danej klasie prowadzi je z wykorzystaniem metod  

i technik kształcenia na odległość zgodnie z rozkładem zajęć danej klasy.  

2. W sytuacji, kiedy grupa uczniów z danego oddziału zostanie objęta kwarantanną, 

nauczyciel prowadzący zajęcia w danej klasie umieszcza dla nich na platformie 

Microsoft Teams materiały umożliwiające samodzielne opracowanie treści 

omawianych na zajęciach lub prowadzi je jednocześnie stacjonarnie  



oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z rozkładem 

zajęć danej klasy.  

3. Uczeń pełnoletni lub nauczyciel, który został objęty kwarantanną na mocy decyzji 

stacji sanitarno – epidemiologicznej lub z mocy prawa zawiadamia o tym dyrektora 

szkoły z wykorzystaniem środków łączności. W przypadku niepełnoletniego ucznia 

obowiązek zawiadomienia dyrektora szkoły spoczywa na jego rodzicach /opiekunach 

prawnych.  

 

§8.  

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń lub pracownik bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają  

na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.  

2. Uczeń lub pracownik, mający jakiekolwiek objawy chorobowe, przypominające 

objawy zakażenia COVID – 19, nie przychodzi do szkoły, pozostaje w domu  

i konsultuje się z jednostkami służby zdrowia.  

3. Uczeń pełnoletni lub pracownik, cierpiący na chorobę przewlekłą lub rodzice 

niepełnoletniego ucznia, cierpiącego na chorobę przewlekłą, której objawy 

przypominają objawy zakażenia COVID – 19 zawiadamiają o tym fakcie dyrektora 

szkoły w formie pisemnej załączając zaświadczenie lekarskie. Uczeń lub rodzice 

ucznia robią to za pośrednictwem wychowawcy klasy.  

4. Uczeń lub pracownik, który z powodów zdrowotnych nie może używać maseczek  

ani przyłbic ochronnych, zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w formie 

pisemnej załączając zaświadczenie lekarskie. Uczeń lub rodzice ucznia robią  

to za pośrednictwem wychowawcy klasy.  

5. Sposób realizacji nauczania indywidualnego jest ustalany odrębnie dla każdego ucznia 

objętego taką formą nauki z nim samym lub jego rodzicami / opiekunami prawnymi.  

 

§9.  

1. Organizacja wycieczek i wyjść uczniów poza teren szkoły w celach innych,  

niż odbycie obowiązkowych zajęć edukacyjnych zostaje zawieszona do odwołania.  

2. Organizacja imprez szkolnych zostaje zawieszona do odwołania.  

3. W okresie zagrożenia epidemicznego wirusem COVID-19 biblioteka szkolna działa 

odrębnych zasadach – procedury korzystania z zasobów są dostępne w bibliotece 

szkolnej.  

 

 

§10.  

1. W sprawach wychowawczych, wymagających kontaktu nauczyciel – rodzic / opiekun 

prawny ucznia zaleca się ograniczenie kontaktu osobistego i stosowanie środków 

łączności, zwłaszcza dziennika elektronicznego oraz poczty elektronicznej.  

2. Rodzice przychodzący do szkoły są zobowiązani korzystać z maseczek ochronnych 

 i dokonać dezynfekcji rąk przy wejściu.  

 

§11.  



Zasady funkcjonowania szkoły w sytuacji wprowadzenia nauczania hybrydowego  

lub nauczania zdalnego zostaną uregulowane w razie potrzeby odrębnym zarządzeniem.  

§11. Traci moc zarządzenie nr 2/2020/2021 

 

 


