
Q & A 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI 

DO DYREKCJI, SEKRETARIATU ORAZ WYCHOWAWCÓW 

 

PYTANIA DOTYCZĄCE COVID 19 

 

➢ W jaki sposób można kontaktować się ze szkołą w czasie nauki zdalnej? 

 

 W czasie nauki zdalnej rekomendujemy kontaktowanie się ze szkołą w formie 

elektronicznej: telefonicznie, za pomocą e-dziennika lub wysyłając wiadomość  

na adres mailowy Szkoły. Sprawy uczniowskie w sekretariacie załatwiamy  

po wcześniejszym umówieniu się.  

 

➢ Jak rozwiązać problem braku sprzętu technicznego do nauki zdalnej? 

 

 Jeśli dziecko nie ma możliwości uczestniczenia w  lekcjach online z powodu 

braku niezbędnego sprzętu, rodzic powinien w trybie pilnym skontaktować się  

ze Szkołą w celu wypożyczenia go do nauki zdalnej. 

 

➢ Jak powinien zachować się rodzic/opiekun prawny, który zaobserwuje  

u swojego dziecka objawy mogące sugerować chorobę zakaźną? 

 

 Jeżeli rodzic/opiekun prawny zaobserwuje u dziecka objawy, które mogą 

sugerować chorobę zakaźną, takie jak: kaszel, gorączka, bóle mięśni i ogólne 

zmęczenie, utrata węchu lub smaku o nagłym początku, wysypka, powinien przede 

wszystkim pozostawić dziecko w domu, obserwować je i skorzystać z teleporady 

lekarza pierwszego kontaktu. 

 Jeśli stan zdrowia dziecka będzie budził u rodzica niepokój, powinien on 

zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub 999, aby uzyskać pomoc. 



 

➢ Do kiedy będzie nauka zdalna? 

 

 Nauka zdalna prowadzona jest do czasu ogłoszenia przez władze państwowe 

terminu powrotu do zajęć stacjonarnych w szkołach. 

 

➢ Za pomocą jakich narzędzi prowadzona jest w szkole nauka zdalna? 

 

              Nauka zdalna prowadzona jest za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. 

Każdy uczeń naszej jednostki ma na niej założone indywidualne konto.  

 

➢ W jaki sposób podczas zajęć zdalnych szkoła kontaktuje się z uczniami 

oraz rodzicami? 

 

           Podstawowym źródłem kontaktu szkoły z uczniami oraz rodzicami podczas 

nauki zdalnej jest e-dziennik. Uczniowie mają obowiązek zapoznawać się  

z umieszczanymi tam informacjami.  

 

➢ Kto powiadamia dyrektora o kwarantannie/zakażeniu ucznia? 

  

  Okoliczności wykrycia zakażenia SARS-CoV-2 u ucznia są zróżnicowane. Dlatego 

przede wszystkim jest istotne, aby informacja szybko i skutecznie dotarła do osób, 

które podejmą decyzje o dalszych działaniach zapobiegawczych. Dlatego informacja  

o zakażeniu ucznia powinna być przekazana dyrektorowi szkoły przez 

rodziców/opiekunów dziecka, niezwłocznie po tym, gdy otrzymają dodatni wynik 

takiego badania. 

  Informację o każdym przypadku zakażenia SARS-CoV-2 lub zachorowania  

na COVID-19 otrzymuje również (z laboratorium/od lekarza) państwowy powiatowy 

inspektor sanitarny,  który w takiej sytuacji kontaktuje się z rodzicem, a następnie 

szkołą w celu przeprowadzenia dochodzenia epidemiologicznego na terenie szkoły 

(wśród uczniów i personelu). Ma to na celu ustalenia kontaktów osoby zakażonej. 



Informacja o miejscu pobierania nauki jest ustalana przez PPIS w drodze wywiadu  

z osobą narażoną/jego opiekunami. 

 

 

 Pod poniższym linkiem mogą Państwo dowiedzieć się więcej na temat 

funkcjonowania szkół w czasie pandemii: 

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/Q-A-powrot-uczniow-

do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020 

PYTANIA DOTYCZĄCE KSZTAŁECENIA  

I WYCHOWANIA 

 

➢ W jaki sposób i kiedy można zapisać dziecko do szkoły? 

 

  Terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy postępowania uzupełniającego na rok 

szkolny 2021/2022 do klas 1 publicznych szkół ponadpodstawowych zostaną ustalone przez 

Ministra Edukacji Narodowej do końca stycznia 2021 roku. Kryteria i zasady przyjęcia dziecka 

do szkoły pozostają bez zmian. Regulamin rekrutacji znajdziecie Państwo w zakładce 

„Rekrutacja”. Prosimy wypełnić podanie zamieszczone na stronie szkoły oraz zwrócić je do 

sekretariatu wraz z wymaganymi załącznikami. 

 

➢ Gdzie można uzyskać pomoc, kiedy dziecko sprawia problemy 

wychowawcze i osiąga złe wyniki w nauce? 

 

 Po pomoc należy zwrócić się do wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego  

lub do poradni psychologiczno pedagogicznej. Niezbędna jest wcześniejsza obserwacja dziecka 

(grono przyjaciół, spędzanie czasu wolnego, ilość czasu poświęcana nauce w domu, kontrola 
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frekwencji na zajęciach lekcyjnych, także zdalnych), rozmowa z nim, aby wyjaśnić przyczyny 

pogorszenia wyników w nauce i/lub złego zachowania. 

 

 

 

 


