
Załącznik  
do Zarządzenia nr 18/2020 z dnia 4 września 2020 roku 

Dyrektora ŚCDN  
w sprawie publikacji i wdrożenia Regulaminu realizacji form doskonalenia zawodowego organizowanych w ŚCDN 

 

 

REGULAMIN 

realizacji form doskonalenia zawodowego organizowanych w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli w Kielcach 

1. Uczestnicy form doskonalenia zawodowego organizowanych w Świętokrzyskim Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zajmują miejsca w salach wykładowych zgodnie 

z przygotowaną listą, wywieszoną przy drzwiach do sali wykładowej. 

2. Układ przestrzenny sal wykładowych zostanie zorganizowany w sposób: 

 zapewniający zwiększenie fizycznej odległości między uczestnikami do min. 2 m, 

 uniemożliwiający samodzielny wybór miejsca przez uczestnika (miejsca/krzesła 

specjalnie oznakowane i przypisane do danej osoby).  

3. Uczestnicy form doskonalenia zawodowego/prowadzący/pracownicy Świętokrzyskiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach wchodzący do budynku Centrum 

zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, przy pomocy maski, maseczki albo przyłbicy. 

Obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje od momentu wejścia do budynku Centrum 

do momentu jego opuszczenia. 

4. Po wejściu do budynku Centrum uczestnicy form doskonalenia zawodowego 

organizowanych w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach 

zobowiązani są do dezynfekcji rąk przy użyciu płynu dezynfekującego. 

5. Organizator zapewnia w miejscu realizacji form doskonalenia zawodowego odpowiednią 

ilość środków ochrony osobistej, w przypadku braku ich posiadania przez uczestników 

szkoleń/prowadzących zajęcia/pracowników Centrum.  

6. W miejscu realizacji form doskonalenia zawodowego zapewnia się odpowiednią liczbę 

dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla uczestników, a w szczególności 

przy wejściach do budynków, w obszarze recepcji oraz przy wejściu/wyjściu z toalet.  

7. W widocznym miejscu przy wejściu do budynku umieszczona jest instrukcja dot. mycia 

rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy 

dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk.  

8. Oczekiwanie w kolejce do wejścia do budynku Centrum odbywa się z zachowaniem min. 

2-metrowej odległości między uczestnikami.  

9. Po wejściu do budynku Centrum uczestnicy form doskonalenia zawodowego, trenerzy 

zewnętrzni są zobowiązani do pozostawienia odzieży wierzchniej na wieszaku 

znajdującym we wskazanym miejscu w budynku Centrum. 

10. Przed wejściem do sal wykładowych potwierdzana jest w recepcji tożsamość uczestników 

form doskonalenia zawodowego organizowanych przez Świętokrzyskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. 

11. Dezynfekcja elementów sprzętu i wyposażenia udostępnianych uczestnikom (np. krzesło, 

stolik, flipchart itp.) jest przeprowadzana przez pracownika obsługi po realizacji każdej 

formy doskonalenia.  

12. W siedzibie Centrum mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą przebywać w budynku 

i uczestniczyć w zajęciach osoby, które są chore lub zostały objęte kwarantanną bądź 



izolacją w warunkach domowych, lub zamieszkują z osobą odbywającą kwarantannę albo 

izolację w warunkach domowych. 

13. Uczestnik formy doskonalenia zawodowego organizowanego w Świętokrzyskim Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach jest wcześniej poinstruowany, że w przypadku 

wystąpienia niepokojących objawów w dniu spotkania nie powinien na nie przychodzić, 

powinien pozostać w domu, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora 

Sanitarnego/Ministerstwa Zdrowia.  

14. W przypadku wyraźnych oznak choroby, takich jak: uporczywy kaszel, złe samopoczucie, 

trudności w oddychaniu, uczestnik formy doskonalenia, trener, pracownik ŚCDN nie 

zostanie wpuszczony na teren budynku Centrum. Zostaje wówczas poinformowany 

o konieczności skontaktowania się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady 

medycznej lub z oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia – 

o możliwości kontaktu z nr 999 lub 112.  

15. W Centrum zostało wyznaczone i przygotowane pomieszczenie (m.in. wyposażone 

w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można czasowo 

odizolować osobę, w przypadku pojawienia się u niej objawów chorobowych.  

16. W przypadku wystąpienia w trakcie szkolenia objawów sugerujących zakażenie               

COVID-19 jakiejkolwiek osoby, prowadzący formę doskonalenia przerwie szkolenie. 

W przypadku przerwania szkolenia osoba, u której wystąpiły objawy, powinna 

transportem indywidualnym udać się do domu lub w przypadku, gdy jest to niemożliwe, 

oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, do którego zostanie niezwłocznie 

skierowana i odseparowana od reszty osób.  

17. Uczestnik realizowanej formy doskonalenia wyraża zgodę na udział w szkoleniu 

z własnej, nieprzymuszonej woli oraz jednocześnie akceptuje poniższe warunki: 

 przed rozpoczęciem zajęć zostaną zweryfikowane parametry zdrowotne uczestników 

tj. pomiar temperatury, 

 przed zajęciami uczestnik wypełnia ankietę oceniającą ryzyko zakażenia COVID-19. 

18. Każda osoba zobowiązana jest do używania w trakcie realizacji formy doskonalenia 

zawodowego własnych przyborów piśmienniczych. Nie ma możliwości pożyczania od 

innych osób artykułów piśmienniczych. 

19. W czasie przerw w zajęciach i po zakończeniu formy doskonalenia zawodowego 

uczestnicy zobowiązani są do ograniczenia przemieszczania się po budynku Centrum. 

20. Nieprzestrzeganie zasad zawartych w niniejszym Regulaminie oraz nieprzestrzeganie 

procedur dot. COVID – 19 obowiązujących w Centrum wyklucza możliwość 

uczestniczenia w formie doskonalenia zawodowego i przebywania na terenie ŚCDN. 

21. Prowadzący formy doskonalenia oraz pracownicy ŚCDN odpowiedzialni są za 

bezwzględne przestrzeganie ograniczeń i kontrolę liczby osób przebywających na terenie 

Centrum. 

22. Uczestników formy doskonalenia informuje się o powyższym pisemnie/mailowo, 

dołączając niniejszy regulamin do korespondencji zawierającej zawiadomienie o terminie 

szkolenia. 


