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Regulamin organizacji pracy Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie  

w okresie częściowego lub całkowitego zawieszenia zajęć  

oraz wprowadzenia metod i form kształcenia na odległość 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 

obowiązujący od dnia 26.10.2020 r.  

 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  

(t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1604) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2020 r. poz.1389 ze zm.) 

§ 1. Przedmiot regulaminu 
 

1. Regulamin określa organizację pracy Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie  

w okresie całkowitego lub częściowego zawieszenia zajęć w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i realizację zadań 

szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz zastosowanie 

w razie konieczności innego sposobu realizacji tych zadań. 

§ 2 Dostęp  do  infrastruktury  informatycznej,  oprogramowania  i  Internetu 

umożliwiających  interakcję  między  uczniem  a  nauczycielami prowadzącymi 

zajęcia 

1. W  przypadku,  kiedy  uczniowie-pacjenci  nie  mają  dostępu  do  infrastruktury  

informatycznej, wychowawca zespołu szkolnego informuje o tym fakcie nauczycieli 

uczących w danym zespole, którzy są zobowiązani  do  przygotowania  materiałów  

edukacyjnych, które po  wydrukowaniu, za zgodą personelu medycznego, 

przekazywane są na dany oddział szpitalny dla danego ucznia-pacjenta.   

2. Ze względu na specyfikę funkcjonowania szkoła nie dysponuje własnym 

bezprzewodowym Internetem, który mogłaby udostępnić uczniom-pacjentom.  

W czasie pobytu w szpitalu dzieci i młodzież korzystają z własnego Internetu  

w celu realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  

lub kontaktują się z nauczycielami za pośrednictwem papierowych kart pracy.   
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§ 3 Technologie wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć 

1. Podstawową  platformą  komunikacyjną  pomiędzy nauczycielami i dyrekcją szkoły jest 

aplikacja Google GSuite. 

2. W Zespole Szkół Szpitalnych w Szczecinie ustala się jednolity system kształcenia  

na odległość w postaci aplikacji Google GSuite, w której na dysku Google tworzone są 

odpowiednie foldery udostępniane za pośrednictwem szkolnej strony internetowej 

uczniom-pacjentom. 

3. W aplikacji GSuite założone są indywidualne konta nauczycieli oraz w razie potrzeby 

mogą być zakładane konta uczniów. 

4. Dopuszcza  się  inne  metody  komunikacji  nauczycieli z uczniami-pacjentami 

(Facebook,  Messenger,  Skype, sms,  telefon) przyjęte wspólnie przez nauczyciela, 

ucznia i rodziców. Nauczyciel informuje dyrektora szkoły o uzgodnionej metodzie 

komunikacji.  

§ 4 Sposób  i tryb  realizacji  zadań  Zespołu Szkół Szpitalnych w  Szczecinie  

w okresie częściowego lub całkowitego zawieszenia zajęć edukacyjnych 

1. Do zajęć prowadzonych  przez  nauczyciela z  uczniami  z  wykorzystaniem  metod  

i technik kształcenia na odległość zalicza się: 

1) prowadzenie zajęć on-line; 

2) prowadzenie konsultacji on-line; 

3) prowadzenie korespondencji e-mailowej; 

4) rozmowy telefoniczne z uczniami;  

5) rozmowy z uczniami na czacie tekstowym;  

6) realizacja  treści  programowych  z  wykorzystaniem aplikacji  Google GSuite. 

2. W  okresie  częściowego  lub  całkowitego  zawieszenia  zajęć  w szkole  zadania 

dydaktyczne,  wychowawcze i opiekuńcze są realizowane z  wykorzystaniem  metod i 

technik kształcenia na odległość, a w przypadku braku takiej możliwości wychowawca 

zespołu szkolnego informuje o tym fakcie nauczycieli uczących  

w danym zespole, którzy są zobowiązani  do  przygotowania  materiałów  

edukacyjnych, które po  wydrukowaniu, za zgodą personelu medycznego, 

przekazywane są na dany oddział szpitalny. 

3. Nauczyciele i wychowawcy zajęć pozalekcyjnych zobowiązani są do codziennego 

umieszczania w odpowiednich folderach materiałów edukacyjnych  

i informacji dotyczących metod i form realizacji omawianych treści programowych. 

4. Foldery, zawierające materiały do samodzielnej pracy dla uczniów-pacjentów, 

przygotowane są dla każdego zespołu szkolnego i grupy wychowawczej zgodnie  

z ustalonym przez dyrektora tygodniowym rozkładem lekcji lub zajęć. Plan zapewnia 

realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zgodnie z ramowymi planami 

nauczania dla każdej z klas i może być modyfikowany zgodnie  

z aktualnymi potrzebami.  

5. Nauczyciele i wychowawcy zajęć pozalekcyjnych na dostępnych i wykorzystywanych 

platformach i aplikacjach mogą: 

a) prowadzić lekcje online; 

b) prowadzić e-konsultacje; 
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c) udostępniać treści edukacyjne poprzez zamieszczanie materiałów 

edukacyjnych, prezentacji; 

d) zamieszczać linki do stron internetowych z materiałami i/lub filmami 

edukacyjnymi; 

e) zamieszczać zadania, ćwiczenia, karty pracy do wykonania dla ucznia. 

6. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być 

realizowane w szczególności z zastosowaniem:  

a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej 

udostępnionej przez  ministra  właściwego  do  spraw  oświaty  i  wychowania  

pod  adresem www.epodreczniki.pl, 

b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych 

jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym 

na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych 

komisji egzaminacyjnych,  

c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,  

d) innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela.  

7. Dobór narzędzi przy kształceniu na odległość powinien uwzględniać aktualne 

zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, 

telefon) i ich dostępności w warunkach szpitalnych, wydolność wysiłkową uczniów-

pacjentów objętych leczeniem, wiek i etap rozwoju dziecka/ucznia. 

8. Realizacja treści programowych podczas e-lekcji ma uwzględniać czas jej trwania 

do 20 minut. Pozostała część lekcji wykorzystywana jest na konsultacje 

indywidualne z uczniami i dodatkowe wyjaśnienia. 

9. Analizę zagadnienia z danego przedmiotu, zadania do wykonania nauczyciel 

umieszcza w odpowiednim folderze na dysku Google, zgodnie z obowiązującym 

planem lekcji w danym dniu, najpóźniej do godziny 9.00 każdego dnia. 

10. Zagadnienia dla uczniów powinny być tak dobrane, aby czas wykonania polecenia 

nie wymagał od ucznia zbyt długiego czasu korzystania z narzędzi multimedialnych. 

11. Nauczyciele są zobowiązani do kontrolowania ilości przekazywanych zagadnień  

uczniom. 

12. W celu nawiązania kontaktu z uczniami-pacjentami przebywającymi na oddziałach 

szpitalnych, nauczyciele pozyskują osobiście dane uczniów, wchodząc  

na oddziały za zgodą personelu medycznego, i przekazują uczniom-pacjentom, 

zgodnie z potrzebami, materiały do pracy samodzielnej w formie wydruku 

papierowego. W tym celu opracowywany jest tygodniowy harmonogram dyżurów 

nauczycieli w danym szpitalu. 

13. Z uwagi na ograniczenia techniczne w odmienny sposób realizowane jest 

nauczanie na odległość z uczniami przebywającymi na oddziale Psychiatrii Dzieci i 

Młodzieży w SPS ZOZ „ZDROJE”: 

a) nauczyciele przesyłają na dysk Google w szkolnej aplikacji GSuite karty pracy 

dla uczniów, które następnie wyznaczony nauczyciel drukuje i przekazuje 

uczniom do samodzielnej pracy, 

b) po wykonaniu przez uczniów określonych zadań prace są zbierane  

i przekazywane nauczycielom do sprawdzenia,  
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c) pedagog szkolny, w uzgodnieniu z nauczycielami, może zamieszczać  

i udostępniać w wyznaczonych folderach na dysku Google  zdjęcia lub skany 

prac uczniów w celu ich sprawdzenia. 

14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających z bieżących potrzeb, 

nauczyciele mogą z własnej inicjatywy lub na polecenie dyrektora szkoły 

wykonywać  czynności służbowe w siedzibie szkoły. 

15. Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. 

§ 5. Zasady    bezpiecznego    uczestnictwa   w   zajęciach   w   odniesieniu  

do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych 

1. Nauczyciel podczas pracy z wykorzystaniem metod i form kształcenia na odległość 

może korzystać ze sprzętu komputerowego udostępnionego przez Szkołę. 

2. W  przypadku  korzystania  podczas  pracy,  o  której  mowa  w  ust.  1,  ze  sprzętu 

prywatnego,  nauczyciel  dba  o  to,  aby  posiadany  system  operacyjny   

był  aktualny, w szczególności  aby  zostały  zainstalowane  wszystkie  aktualizacje  

dotyczące bezpieczeństwa oraz program antywirusowy. 

3. Uczeń w okresie nauki zdalnej korzysta z systemu operacyjnego z zainstalowanymi 

najnowszymi aktualizacjami związanymi z bezpieczeństwem. 

4. W czasie nauki zdalnej zaleca się niekorzystanie z publicznych punktów dostępu  

do Internetu, lecz wyłącznie z zaufanego połączenia. 

5. Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania zajęć lekcyjnych, konsultacji i spotkań 

prowadzonych w ramach kształcenia online, chyba, że ustalenia między nauczycielem 

a uczniami dopuszczają takie rozwiązanie. 

6. Zobowiązuje  się  uczestników  zdalnego  nauczania  do  przestrzegania  etykiety 

językowej i zachowanie kultury w komunikacji z nauczycielami. 

7. Obowiązują  zasady  bezpieczeństwa  określone  w  Polityce Ochrony Danych 

wprowadzonej w Zespole Szkół Szpitalnych w Szczecinie. 

§ 6. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych 

oddziałach klas 

1. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach 

klas powinien uwzględniać w szczególności:  

a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,  

b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,  

c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia,  

d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez  

ich użycia,  

e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 

§ 7. Współpraca nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniająca potrzeby 

edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów. 

1. Dyrektor szkoły koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i/lub rodzicami. 
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2. Nauczyciele zgłaszają pojawiające się problemy pedagogowi szkolnemu, który 

informuje dyrektora lub wicedyrektora szkoły, uczniowie –nauczycielowi 

przedmiotu, rodzice – nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły. 

3. Nauczyciele zobowiązani są do codziennego, zgodnie z pięciodniowym tygodniem 

pracy, odbierania poczty służbowej lub wiadomości wysłanej przez komunikator 

na dysku Google. 

4. Nauczyciel w godzinach określonych w tygodniowym obowiązkowym wymiarze 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jest w stałej 

gotowości do pracy. 

5. Każdy uczeń-pacjent i/lub rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem 

prowadzącym zajęcia, codziennie w godzinach wynikających z tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych, przy wykorzystaniu służbowej poczty mailowej lub w innym czasie 

i formie ustalonej między nauczycielem a uczniami i/lub rodzicami (np. Facebook, 

Messenger, telefon). 

6. Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są  

do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w 

tym wynikających z indywidualnych możliwości psychofizycznych i możliwości 

wysiłkowej.  

7. Pedagog szkolny za pośrednictwem szkolnej strony internetowej, służbowej 

poczty mailowej prowadzi konsultacje dla uczniów i/lub rodziców oraz  

w porozumieniu z wychowawcami zespołów szkolnych koordynuje udzielanie 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom-pacjentom, jeśli wystąpi taka 

potrzeba.  

   § 8. Modyfikacja szkolnego zestawu programów nauczania 

1. Nauczyciele  mają  możliwość  weryfikacji  realizowanego programu nauczania, tak, 

aby dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. 

2. Modyfikacja  programu  nauczania wymaga zgłoszenia do dyrektora szkoły,  

w formie pisemnej. 

   § 9. Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia lekcyjne i zajęcia grup wychowawczych 

zobowiązani są do regularnego odnotowywania tematu lekcji w odpowiednio 

przygotowanym folderze udostępnionym na dysku Google . 

2. Każdego dnia w udostępnionym na dysku Google folderze umieszczana jest 

informacja dotycząca ilości uczniów w danym zespole szkolnym z podziałem  

na klasy.  

3. Pedagog, szkolny i nauczyciel-bibliotekarz swoje działania odnotowują codziennie 

(od poniedziałku do piątku) w przygotowanych przez siebie folderach na dysku 

Google, które  udostępniają dyrektorowi szkoły i wicedyrektorowi. 

4. Zapisy tematów w folderze na dysku Google, dokonywane przez nauczycieli 

przedmiotów, wychowawców grup wychowawczych, pedagoga i nauczyciela- 
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bibliotekarza będą podstawą zaliczenia do wymiaru godzin poszczególnych zajęć 

realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

§ 10. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy  

i umiejętności uczniów 

1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane 

będą przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem  

i dającym podstawę do oceny pracy ucznia. 

2. Sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów odbywać się będzie w formach 

przyjętych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania i Przedmiotowych Systemach 

Oceniania, z zastrzeżeniem, że sposób zastosowania danej formy musi 

uwzględniać wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość. 

3. Uczeń musi być powiadomiony o ocenianiu danej aktywności, określonej przez 

nauczyciela.  

4. Nauczyciel oceniający ucznia musi uwzględniać pojawiające się trudności 

techniczne w związku z kształceniem na odległość i dostosować sposoby 

sprawdzenia wiedzy i umiejętności do indywidualnych sytuacji psychofizycznej 

ucznia. 

5. Oceny uczniów nauczyciel wpisuje do odpowiedniego folderu udostępnionego  

na dysku Google. 

6. Wszystkie oceny uzyskane przez uczniów w okresie zdalnego nauczania będą 

przekazywane do szkół macierzystych poprzez przesłanie zaświadczeń, 

stanowiących załącznik do WSO, po wznowieniu funkcjonowania szkoły  

w zwyczajnym trybie. Oceny będą zawierały dopisek ZN dla określenia trybu,  

w jakim zostały przez ucznia-pacjenta zdobyte.  

7. Zaświadczenia z ocenami cząstkowymi uczniów wystawiają wychowawcy danych 

zespołów szkolnych, zgodnie z przydziałem przed zawieszeniem zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

8. Uczeń-pacjent ma prawo do zgłoszenia braku wykonania zadania ze względu na 

stan zdrowia lub inną przyczynę, z tym że dobrze byłoby, gdyby informacja ta była 

potwierdzona przez rodzica lub personel medyczny. 

9. Rodzice informowani są o postępach swoich dzieci w razie konieczności, poprzez  

indywidualny kontakt e-mailowy lub telefoniczny z nauczycielem przedmiotu. 

§ 11. Warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki   

i sposób ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku 

wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny 

1. Zasady przeprowadzenia ww. egzaminów oraz warunki ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania zostaną uchwalone przez radę pedagogiczną  

i wprowadzone w życie zarządzeniem dyrektora szkoły.  

 

 


