
Załącznik nr 1 do zarządzenia 18/2020 
Dyrektora Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży  

Zasady prowadzenia przez nauczyciela zajęć praktycznych realizowanych w bezpośrednim 

kontakcie ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia i innymi uczącymi się na terenie Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Chełmży. 

1. Nauczyciel stosuje środki ochrony osobistej (np. rękawiczki, maseczki itp.) oraz myje  

i dezynfekuje ręce, w tym szczególnie: 

a) przy wejściu do szkoły i do każdego pomieszczenia wspólnego, 

b) przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą,  

c) po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, 

d) po usunięciu środków ochrony osobistej. 

2. Nauczyciel organizuje tak stanowiska pracy, aby zapewnić co najmniej 1,5-metrowy odstęp pomiędzy 

uczestnikami zajęć w każdym kierunku. 

3. Zakazuje się noszenia biżuterii w szkole  – na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych 

pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk. 

4. Nauczyciel zobligowany jest przekazywać zapotrzebowanie na środki czystości i środki ochrony 

osobistej do wskazanej przez dyrektora osoby (mydło, ręczniki papierowe).  

5. Nauczyciel informuje uczniów o konieczności stosowania zasad higieny i środków ochrony osobistej w 

sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych.  

6. Jeżeli podczas zajęć wymagane jest korzystanie przez grupę uczniów  z np. jednego egzemplarza 

dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może 

korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz 

poinformować zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału 

egzaminacyjnego/urządzenia. 

7. Zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej należy wyrzucać do oznaczonych zamykanych, 

wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach. 

8. Zakazuje się korzystania z telefonów podczas zajęć i spożywania posiłków.  

9. Należy regularnie wietrzyć pomieszczenie, w którym odbywają się zajęcia (co najmniej co godzinę), 

dezynfekować często używane powierzchnie użytkowe i wyposażenie wykorzystywane do zajęć, w 

szczególności: blaty, oparcia krzeseł, klawiatury i myszki, włączniki świateł. W szczególności należy 

przeprowadzić takie działania po zakończeniu zajęć i przed rozpoczęciem zajęć przez drugą grupę 

uczniów. 

10. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć nakazuje się 

niezwłoczne podjęcie kroków mających na celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu tej osoby od 

innych osób przebywających w placówce. Następnie należy zawiadomić osoby wskazane do kontaktu 

o zaistniałej sytuacji oraz skontaktować się telefonicznie  

z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego 

postępowania zgodnie z procedurą ogólną. 


