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1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej. 

 

2. Pracownik szkoły, wchodząc na teren szkoły bezwzględnie przestrzega obowiązujących 

ogólnych zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie 

umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

 

3. W częściach wspólnych pracownika obowiązuje noszenie masek do czasu odwołania. 

Przy czym po czasowym odwołaniu obowiązek może być przywrócony zgodnie 

z bieżącą sytuacją epidemiologiczną, wytycznymi Powiatowego Inspektora stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, MEN, GIS lub organu prowadzącego. O czasowym 

zawieszeniu lub przywróceniu obowiązku noszenia maseczek będzie informował 

na bieżąco dyrektor szkoły. 

 

4. Jeżeli pracownik przejawia niepokojące objawy choroby podczas pracy powiadamia 

o tym dyrektora szkoły, który zapewnia mu odizolowanie się w gabinecie lekarskim 

i postępuje zgodnie z zaleceniami służb medycznych. 

 

5. Pracownik pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu, realizując zajęcia 

dydaktyczne oraz opiekuńczo-wychowawcze. 

 

6. Zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze powinny odbywać się w stałych salach, 

wyznaczonych dla danej klasy. 



7. Pracownicy obsługi dezynfekują krzesła i ławki w salach lekcyjnych przed i po 

zajęciach, a w salach komputerowych po każdej lekcji. Co najmniej raz na godzinę 

należy wietrzyć pomieszczenia, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

 

8. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, wskazane jest: 

• zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, 

co najmniej 1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów 

znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika, 

• pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela, 

• przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka 

nauczyciela, 

• w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy 

ławkami uczniów, 

• w miarę potrzeby zapewnienie nauczycielowi maseczek, rękawiczek 

jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę. 

 

9. Nauczyciel wyjaśnia uczniom zasady obowiązujące w szkole ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia 

koronawirusem. Dba, aby uczniowie zachowywali dystans społeczny – przynajmniej 

1,5 m odległości między osobami. 

 

10. W klasach I-III nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż w odstępach 45 min. 

 

11. W klasach IV-VIII w czasie przerw nauczyciele pełnią dyżur zgodnie z grafikiem 

dyżurów – na korytarzach szkolnych, na powietrzu – zgodnie z bieżącymi wytycznymi 

Powiatowego Inspektora stacji sanitarno-epidemiologicznej, MEN i GIS. 

 

12. Nauczyciel może wychodzić na zewnątrz szkoły w czasie zajęć, postępując zgodnie z 

przyjętymi zasadami i zachowując bezpieczną odległość między uczniami, proponując 

zajęcia z zachowaniem dystansu społecznego co najmniej 1,5 m. 

 

13. Przestrzega korzystania z placu zabaw/boiska szkolnego, innych pomieszczeń 

szkolnych, stosując się do zaleceń GIS dotyczących ilości osób przebywających 

jednocześnie w w/w miejscu i regulaminów wewnętrznych. 

    

14. Po powrocie do szkoły pilnuje, aby uczniowie umyli dokładnie ręce, zachowując 

dystans co najmniej 1,5 m i wrócili do sali pojedynczo z zachowaniem bezpiecznego 

dystansu. 


