ALTERNATYWNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KŁODZKU

ZASADY ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY OD WRZEŚNIA 2020
INSTRUKCJE DLA NAUCZYCIELI
(opracowane na podstawie Wytycznych MZ, MEN I GIS)

1. Do pracy może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych, która nie
przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji; w wypadku niepokojących
objawów nauczyciel powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem
POZ ; fakt powrotu w ostatnim tygodniu przed 1 września z kraju o podwyższonym ryzyku
(Belgia, Luksemburg, Hiszpania, USA, Albania - lista aktualizowana przez MSZ) należy zgłosić
dyrektorowi szkoły;
2. Przed wejściem na teren szkoły obowiązkowo należy dezynfekować ręce; po wejściu do
klasy nauczyciel powinien zdezynfekować klawiaturę laptopa (i myszkę);
3. Nauczyciele powinni zachowywać dystans w kontaktach z uczniami; możliwe jest używanie
maski lub przyłbicy podczas zajęć/przerw;
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, wyznacza się wyjścia na
przerwę poszczególnym klasom w określonym czasie:
a) przerwa 9.35 - 9.50 - klasy: 3A (z II piętra), 1B (z I piętra) i 2Ag (z parteru);
b) przerwa 10.35 - 10.50 - klasy: 3B (z II piętra), 1A (z I piętra) i 2A (z parteru);
c) przerwa 11.35 - 11.50 - klasy: 2B (z II piętra) i 2Bg (z parteru);
5. W czasie pozostałych przerw uczniowie pozostają w swoich klasach; nauczyciel dyżurujący
zleca otwarcie drzwi i wietrzenie klas oraz nadzoruje, aby uczniowie nie opuszczali klas;
6. Podczas zajęć należy pilnować, aby uczniowie siedzieli w pojedynczych ławkach, w miarę
możliwości odseparowani; należy wietrzyć pomieszczenia w połowie każdej lekcji i
przypominać o:
 myciu i dezynfekcji rąk,
 niedotykaniu okolic oczu, ust i nosa
 zasłanianiu ust i nosa przy kichaniu i kasłaniu zgiętym w łokciu przedramieniem lub
chusteczką i konieczności wyrzucania zużytych materiałów higienicznych do
zamkniętych pojemników,
 niewymienianiu się książkami i przyborami,
 dezynfekcji po użyciu markera do tablicy,
 dezynfekcji rąk przed jedzeniem;

7. Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych (kaszel, gorączka), powinien odizolować go od reszty klasy (sala nr 1 na
parterze) i niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły;
8. Odkładanie telefonów na lekcjach obowiązuje jak poprzednio;
9. Po ostatniej lekcji nauczyciel powinien przypomnieć uczniom o zachowaniu dystansu
(zwłaszcza wobec innych klas) i niezwłocznym opuszczeniu terenu szkoły; jeżeli ktoś zostaje
w klasie w oczekiwaniu na autobus/pociąg, nauczyciel powinien zgłosić ten fakt w
sekretariacie szkoły;
10. W pokoju nauczycielskim nie powinno jednocześnie przebywać więcej niż czworo
nauczycieli; w wypadku większej liczby zalecane jest włożenie masek;
11. Jeżeli nauczyciel zauważy u siebie niepokojące objawy choroby, niezwłocznie opuszcza
salę lekcyjną i informuje o tym dyrektora szkoły, który wdraża odpowiednie procedury;
12. Nauczyciele powinni przestrzegać punktualności i rzetelności dyżurów, gdyż
nadzorowanie przebywania uczniów w swoich klasach (tylko pojedyncze wyjścia do toalety)
jest bardzo ważne z punktu widzenia ograniczania kontaktów i w efekcie - ewentualnej
transmisji wirusa;
13. Wychowawcy powinni zapewnić sobie szybki kontakt z rodzicami w razie potrzeby
(telefon, skrzynka służbowa, e-dziennik);
14. Ponieważ personel i pracownicy administracji powinni ograniczyć kontakty z
nauczycielami, zaleca się kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły lub w wypadku
konieczności - zachowanie ochrony sanitarnej przy kontakcie bezpośrednim (maska,
dystans);
15. W wypadku odbierania prac od uczniów nauczyciel powinien przestrzegać higieny
sanitarnej (włożyć prace do foliowego worka i zachować okres kwarantanny przed
sprawdzaniem), potem zdezynfekować ręce;
16. Wychowawcy mogą organizować wycieczki; zalecane jest przy tym przebywanie na
świeżym powietrzu i niewskazane jest łączenie klas w tych samych miejscach;
17. Książki oddawane do biblioteki powinny pozostawać w kwarantannie przez co najmniej
dwa dni;
18. Wychowawcy opracują dla każdej klasy zasady pobytu w sali bez wychodzenia na
przerwy i kontaktowania się z uczniami z innych klas;
19. Nauczyciele powinni zapoznać sie z Procedurą na wypadek zakażenia i przekazywać
dyrektorowi na bieżąco uwagi o funkcjonowaniu szkoły;
Kłodzko, 31. 08.2020

