
Procedury zachowania dla pracowników pedagogicznych szkoły 

Nauczyciel:   

 przychodzi do pracy bez jakichkolwiek objawów chorobowych, w przypadku ich 

wystąpienia powiadamia przełożonego  

 wyjaśnia dzieciom/ uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w 

placówce i dlaczego zostały wprowadzone 

 ustala z dziećmi/ uczniami zasady i normy obowiązujące w czasie ich pobytu w szkole 

 przeprowadzi demonstrację i naukę mycia rąk oraz sposób ich dezynfekcji  

 zwraca uwagę na częste i regularne mycie rąk, w szczególności: 

 przed jedzeniem i po jedzeniu  

 po skorzystaniu z toalety  

 po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu  

 po skończeniu aktywności manualnej  

 z własnej inicjatywy dziecka/ ucznia 

 przygotuje salę zajęć z uwzględnieniem usunięcia przedmiotów i zabawek, których nie 

można skutecznie dezynfekować 

 zagospodaruję przestrzeń sali w taki sposób, aby wzajemny kontakt dzieci/ uczniów był 

ograniczony do minimum – nie więcej niż 12 osób 

 wyznaczy kąciki zabaw i ilość dzieci w nim przebywających 

 wyznaczy, przypisze indywidualne miejsce siedzenia dziecka przy stoliku 

 prowadzi zajęcia i zabawy zespołowe w małych składzie osobowym z uwzględnieniem 

odpowiedniego miejsca  

 wietrzy salę, co najmniej raz na godzinę, utrzymuje stały dopływ świeżego powietrza 

 w ciągu dnia (w miarę możliwości atmosferycznych)  

 prowadzi zajęcia ruchowe przy otwartych oknach  

 przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych systematycznie poddaje 

dezynfekcji po każdorazowym użyciu  

 każdorazowo dokonuje przeglądu sprzętu na placu zabaw  

  nie organizuje wyjść poza teren placówki  

 złe samopoczucie dziecka zgłasza telefonicznie przełożonemu  

 w przypadku konieczności wyjścia nauczyciela z sali np. do toalety, dziećmi powinna zająć 

się osoba wyznaczona przez przełożonego ( pracownik niepedagogiczny mający dyżur). 

Nauczyciel powinien ograniczyć swoją nieobecność do minimum. 

 w  razie wystąpienia wypadku dziecka/ucznia na terenie szkoły lub poza nią nauczyciel jest 

obowiązany natychmiast powiadomić przełożonego oraz: 

 zapewnić udzielenie pierwszej pomocy, 

         podjąć środki zapobiegawcze w stosunku do pozostałych dzieci/uczniów 

 w razie wystąpienia u dziecka w trakcie zajęć objawów wskazujących na przeziębienie lub 

zakażenie koronawirusem należy dziecko odseparować od pozostałych uczniów i 

przeprowadzić do sali specjalnie do tego przeznaczonej ( gabinet pielęgniarki szkolnej) 
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