Procedura prowadzenia nauczania indywidualnego w czasie w czasie
obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii COVID-19
Na podstawie przepisów:


Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910),



Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327),



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U z 2020. poz. 410
ze zm. ( 11 zmian),



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 poz. 493 ( ostatnia zmiana poz. 1394),



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U z 2020 r. poz.
1386),



Statutu Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie.

oraz analizy danych dotyczących aktualnego stanu epidemicznego dyrektor LO im. Marii
Konopnickiej ustala zasady prowadzenia nauczania indywidualnego w okresie pandemii.
Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie zawarto poniżej.
1. W zajęciach nauczania indywidualnego może uczestniczyć:
a) uczeń/nauczyciel zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg
oddechowych,
b) uczeń/nauczyciel, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,
c) uczeń/nauczyciel, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych.
2. Lekcje prowadzone są w ustalonych wcześniej terminach z zachowaniem reżimu
sanitarnego (zachowanie przynajmniej 1,5 m odległości między uczniem i
nauczycielem, a w przypadku braku takiej możliwości używanie zarówno przez ucznia
jak i nauczyciela środków ochrony osobistej: maseczek lub przyłbic, dezynfekcja rąk.

3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się
na stoliku ucznia, nauczyciel korzysta ze swoich materiałów i przyborów.
4. Pomieszczenia, których odbywają sie zajęcia powinny być przewietrzone przed
rozpoczęciem lekcji.
5. W uzasadnionym przypadku, w porozumieniu z organem prowadzącym, na wniosek
dyrektora, nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne może prowadzić zajęcia z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
6. W przypadku, gdy w szkole zostanie wprowadzone nauczania zdalne, uczeń, u którego
prowadzone jest nauczania indywidualne, również przechodzi na nauczanie zdalne i
stosuje się do zasad obowiązujących w szkole w czasie nauczania zdalnego ustalonych
w odrębnym dokumencie.
7. Jeżeli dziecko przebywa w domu samodzielnie i przejawia niepokojące objawy choroby
należy natychmiast poinformować o tym fakcie rodziców i zobowiązać ich do
szybkiego powrotu do domu.
8. Rodzic dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o
wyniku badania ucznia przez lekarza.
9. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ
prowadzący o zaistniałej sytuacji.
10. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe
procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

