
Załącznik 2 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 17/2020 

z dnia 31. 08. 2020 r.  

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NAUCZYCIELI SZKOŁY 

Do szkoły, zgłaszają się wyłącznie nauczyciele zdrowi (bez objawów kaszel, 

katar, podwyższona temperatura) i spoza grupy podwyższonego ryzyka 

(nikt z rodziny/bliskich nie podlega kwarantannie). W przypadku 

podejrzenia zakażenia koronawirusem COVID-19 (duszności, kaszel, 

gorączka) nauczyciel pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie Dyrektora 

Szkoły. Jeśli nauczyciel lub członek jego rodziny przebywa na kwarantannie 

wówczas taka osoba pozostaje w domu 

 i obowiązkowo powiadamia Dyrektora Szkoły. 

 

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI 

Nauczyciel przychodząc do szkoły: 

1) W uzasadnionych przypadkach poddaje się pomiarowi temperatury 

dokonanego przez wyznaczonego pracownika szkoły. 

2) Dba o zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego i sam zachowuje 

dystans nie mniej niż 1,5 m. Jeśli brak takiej możliwości przebywa 

w maseczce. 

3) Dba o higienę rąk, myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie 

dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.  

4) Używa własnego długopisu/ołówka nie pożycza go innym osobom. 

5) Pracuje wg  ustalonego  przez  dyrektora harmonogramu realizując 

zajęcia  

ze słuchaczami. 

6) Wyjaśnia słuchaczom zasady obowiązujące w szkole ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z 

zagrożeniem zakażenia koronawirusem. 

7) Przy wejściu słuchaczy do sali lekcyjnej nauczyciel decyduje o sposobie 

zabezpieczenia stosowanego podczas zajęć. Na drzwiach wejściowych do 

każdej sali podana jest liczba przewidzianych miejsc z zachowaniem 

bezpiecznego dystansu społecznego. Jeśli liczba słuchaczy jest mniejsza 

niż liczba znajdująca się na drzwiach, to słuchacze po wejściu do sali i 

zajęciu miejsc mogą zdjąć maseczki. W przypadku gdy liczba na drzwiach 

jest mniejsza niż ilość słuchaczy wówczas podczas zajęć obowiązują 

maseczki.  

8) Dba aby słuchacze, podczas lekcji i przerwy, zachowywali dystans 

społeczny 1,5 m odległości (jedna osoba w jednej ławce). 

9) Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych po 

zakończeniu ćwiczeń są czyszczone i dezynfekowane przez słuchaczy.  

10) W miarę możliwości zajęcia odbywają się w jednej sali lekcyjnej. 

11) Podczas przerwy słuchacze skupiają się w okolicy sali, nie mieszając się 

z innymi grupami. 

12) Regularnie co godzinę/lekcję wietrzy pomieszczenie. 


