
4. Planuje organizację pracy szkoły na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od 
nauczycieli, o liczbie uczniów/słuchaczy, którzy będą uczestniczyd w konsultacjach 
w szkole. 

5. Organizuje pracę szkoły w czasie przeprowadzenia egzaminu maturalnego oraz 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uwzględniając wytyczne 
Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej. 

6. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania 
ucznia/słuchacza/absolwenta lub pracownika.  

7. Wyposaża pomieszczenie do izolacji w zestaw ochronny, w skład, którego wchodzi:  
1 przyłbica, 1 fartuch ochronny, 2 maski medyczne, co najmniej 10 par rękawiczek 
jednorazowych. 

8. W razie konieczności zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki 
jednorazowe, przyłbice lub maseczki, środki higieniczne do dezynfekcji rąk i 
powierzchni. 

9. Udostępnia pracownikom i zapoznaje ich z kartami charakterystyki stosowanych  
w szkole środków dezynfekcyjnych do rąk i powierzchni. 

10. Dopilnuje, aby w przy wejściu do szkoły umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji 
rąk. 

11. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zapewnia dostęp do mydła.  

§3. 

Obowiązki pracowników 

1. Każdy pracownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszą procedurą oraz jest 
zobowiązany do jej stosowania. 

2. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji, a w przypadku podejrzenia 
zakażenia koronawirusem, COVID-19 lub innej choroby zakaźnej z objawami 
grypopodobnymi (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym 
fakcie dyrektora oraz korzysta z porady lekarza i stosuje się do jego zaleceo. 

3. Do szkoły pracownicy, wchodzą i wychodzą tylko przez wejście główne. 
4. Pracownicy bezwzględnie przy każdym wejściu do placówki i w trakcie pracy często 

odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk lub w przypadku uczulenia na środki 
dezynfekujące myją ręce wodą z mydłem. 

5. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce, ani nie grupują się. 
6. Od 1 czerwca br. nauczyciele nadal pracują zdalnie realizując kształcenie na odległośd, 

a także przeprowadzają w szkole konsultacje dla chętnych uczniów zgodnie z ustalonym 
harmonogramem. 

7. Od 8 czerwca br. nauczyciele pracują przy organizacji egzaminu maturalnego oraz 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

8. Do obowiązków nauczyciela przeprowadzającego konsultacje z uczniami należą 
w szczególności:  
1) Zebranie listy chętnych uczestników konsultacji za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego, MS Teams lub inny wypracowany przez ucznia i nauczyciela kanał 
komunikacji. Uczeo ma obowiązek zgłosid się do nauczyciela najpóźniej do godziny 
1500 dnia poprzedzającego termin konsultacji. 

2) Najpóźniej do godziny 1900 dnia poprzedzającego planowane konsultacje potwierdzid 
uczniowi/słuchaczowi możliwośd z ich skorzystania wraz ze wskazaniem godziny, na 
którą uczeo ma się stawid w szkole. 


