
KOMPENDIUM INFORMACJI DOTYCZĄCYCH NAUCZANIA W REŻIMIE SANITARNYM 

(stan na 31 sierpnia 2020) 
 

1. Zajęcia szkolne w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” będą 
realizowane stacjonarnie.  
  

2. Zajęcia realizowane będą wg tygodniowego planu lekcji w czterech budynkach szkoły:  
1.1 budynek A (Kościuszki 28), siedziba szkoły, dyrektora, wicedyrektorów, administracji, 

pedagoga, biura projektów, pielęgniarki szkolnej, biblioteki oraz  pracownie 
ogólnokształcące i dwie pracownie informatyczne, 

1.2 budynek B (Piłsudskiego 65), pracownie mechatroniczne, elektryczne, energetyczne, 
budowlane, informatyczne,  

1.3 budynek C (Piłsudskiego 61, hala sportowa), sale wychowania fizycznego, zajęcia 
będą się także odbywały na stadionie miejskim,  

1.4 budynek D (Witosa 25), siedziba kierowników, pedagoga, doradcy zawodowego oraz 
pracownie języków obcych, ekonomii, reklamy, jedna pracownia informatyczna.  
  

3. Plan lekcji dostępny będzie na stronie internetowej www.ckziu-elektryk.pl. Proszę na 
bieżąco śledzić zmiany.  
 

4. Zastępstwa za nieobecnych nauczycieli będą publikowane na stronie internetowej 
www.ckziu-elektryk.pl. 
 

5. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice oraz wszystkie osoby 
trzecie mają obowiązek zakrywać usta i nos na terenie budynków szkoły. 

 
6. Uczeń i nauczyciel może zdjąć ochronę nosa i ust po zajęciu miejsca w klasie, sali 

gimnastycznej. W innych pomieszczeniach szkoły ochrona nosa i ust może być zdjęta 

tylko za zgodą nauczyciela.  

 
7. Wszystkie osoby wchodzące do budynków szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk lub 

rękawiczki ochronne.  
 

8. Przy wejściach do wszystkich budynków szkoły znajdują się dozowniki z płynem do 
dezynfekcji rąk, z którego zobowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do 
budynku szkoły.  

 
9. Dozowniki z płynem do dezynfekcji znajdują się również w pomieszczeniach 

sanitarnohigienicznych. 
 

10. Pomieszczenia szkolne będą na bieżąco dezynfekowane.  
 

11. Nauczyciele na każdych zajęciach będą przypominać uczniom o konieczności 

zachowania higieny oraz konieczności zasłaniania ust i nosa.  

 
12. We wrześniu 2020 planowane są tylko zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych.  

 
13. Wszystkie sprawy administracyjne (zaświadczenia, legitymacje i inne) należy załatwiać 

telefonicznie 684755555, z wykorzystaniem poczty elektronicznej: sekretariat@ckziu-
elektryk.pl lub za pośrednictwem wychowawcy klasy. W przypadkach wymagających 
wizyty osobistej należy umówić się z pracownikiem sekretariatu na konkretny dzień  
i godzinę.  

 

http://www.ckziu-elektryk.pl/
http://www.ckziu-elektryk.pl/


14. Postępowanie w sytuacjach związanych z podejrzeniem/zachorowaniem na COVID-
19: 

 
14.1 rodzic/opiekun prawny (pełnoletni uczeń) natychmiast informuje Dyrektora szkoły drogą 

telefoniczną mailową lub poprzez dziennik elektroniczny Librus o potwierdzonym 
zachorowaniu ucznia lub jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego  
we wspólnym gospodarstwie domowym, 

14.2 rodzic/opiekun prawny (pełnoletni uczeń) natychmiast informuje dyrektora szkoły o 
objęciu kwarantanną z powodu epidemii ucznia lub jakiegokolwiek członka rodziny 
pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, 

14.3 rodzic/opiekun prawny (pełnoletni uczeń) informuje dyrektora szkoły  
o wyzdrowieniu lub o zakończeniu kwarantanny z powodu epidemii ucznia lub 
członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie, 

14.4 Dyrektor w porozumieniu ze służbami epidemiologicznymi  nadzoruje sytuacje.  
 

15. Postępowanie w przypadku infekcji:  

15.1. rodzic/opiekun prawny (pełnoletni uczeń), który zauważy u ucznia objawy infekcji, 
nie będące potwierdzonym przypadkiem zachorowania, powinien o tym fakcie 
niezwłocznie poinformować wychowawcę klasy poprzez dziennik elektroniczny, 
drogą mailową lub telefoniczną,  

15.2.uczeń z infekcją nie przychodzi do szkoły,  
15.3.uczeń bierze udział w nauczaniu zdalnym (jeżeli pozwala na to stan zdrowia), 
15.4. rodzic/opiekun prawny (pełnoletni uczeń) informuje o wyzdrowieniu ucznia 

wychowawcę klasy poprzez dziennik elektroniczny Librus, drogą mailową lub 
telefonicznie, 
 

16. Możliwe tryby nauczania związane z pandemią COVID 19,  
16.1.nauczanie stacjonarne,  
16.2.nauczanie zdalne,  
16.3.nauczanie hybrydowe. 

  

Nauczanie zdalne, hybrydowe oraz powrót do nauczania stacjonarnego odbywa się na 
podstawie zarządzenia Dyrektora szkoły po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Nowej Soli oraz akceptacji organu prowadzącego 
(Powiat Nowosolski).  
Tryby te są dokładnie opisane w Strategii Przygotowania i Zarządzania Placówką 
Oświatową w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii COVID-19 w Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli. 


