
Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 7/2020 

z dnia 15.05.2020r. 
Dyrektora  

ZSCKR w Mokrzeszowie 
 

Procedura dotycząca realizacji zajęć nauki jazdy ciągnikiem rolniczym 
w okresie rygorów i ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  
im. W. Witosa 

w Mokrzeszowie 
 
 

I. Postanowienia ogólne: 
1. Zajęcia nauki jazdy ciągnikiem odbywają się na placu manewrowym Zespołu Szkól Centrum 

Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie oraz na drogach publicznych. 
2. Zajęcia są realizowane w oparciu o indywidualne harmonogramy zapewniające ograniczenie 

kontaktu pomiędzy osobami szkolonymi. 
3. Nie ma możliwości korzystania przez osoby szkolone z poczekalni. 
4. Środki ochrony osobistej dla nauczycieli-instruktorów oraz materiały używane do dezynfekcji 

(ręczniki papierowe, worki na odpady, płyny do dezynfekcji) zapewnia ZSCKR w Mokrzeszowie. 
5. Środki ochrony osobistej osoby szkolone zapewniają sobie we własnym zakresie. 

 
II. Obowiązki osoby szkolonej 
1. Osoba szkolona przez przystąpieniem do zajęć musi być ubrana w rękawiczki ochronne  

i maseczkę. 

2. Każda osoba szkolona przed pierwszą godziną nauki jazdy odbywającą się po wznowieniu zajęć 

ma obowiązek złożyć: 

a) pisemne oświadczenie o stanie zdrowia (zał. 1) 

b) pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w zajęciach (zał. 2) 

Oświadczenia są podstawą do dopuszczenia do wznowienia zajęć.  

3. Osoba szkolona przed każdymi zajęciami składa nauczycielowi - instruktorowi ustne 

oświadczenie na temat stanu zdrowia. 

4. Osoba szkolona, która ma wyraźne oznaki infekcji (katar, kaszel, gorączkę, wysypkę, itd.)  

nie zostaje dopuszczona do udziału w zajęciach przez nauczyciela-instruktora. Godziny 

wówczas zaplanowane, a niezrealizowane, będą realizowane w innym terminie. 

5. Osoba szkolona przed przystąpieniem do zajęć ma obowiązek odkazić dłonie zabezpieczone 

rękawiczkami specjalnym preparatem udostępnionym przez nauczyciela-instruktora.  

6. Osoby szkolone są zobowiązane do wykonywania wszystkich poleceń nauczyciela-instruktora. 

 
III. Obowiązki nauczyciela-instruktora: 
1. Nauczyciel-instruktor podczas prowadzenia zajęć ma obowiązek używania środków ochrony 

osobistej (łącznie): maseczki ochronnej, rękawiczek oraz przyłbicy.  
2. Nauczyciel-instruktor przed pierwszą godziną nauki jazdy odbywającą się po wznowieniu zajęć 

odbiera od osoby szkolonej: 
c) pisemne oświadczenie o swoim stanie zdrowia (zał. 1) 

d) pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w zajęciach (zał. 2) 



Oświadczenia są podstawą do dopuszczenia do wznowienia zajęć. Podpisane druki należy 

zabezpieczyć i po zakończeniu szkolenia przekazać wraz z całą dokumentacją kierownikowi 

praktycznej nauki zawodu. 

3. Nauczyciel-instruktor przed każdymi zajęciami odbiera od osoby szkolonej ustne oświadczenie 

na temat stanu zdrowia. 

4. Po każdych zajęciach nauczyciel-instruktor dokonuje dezynfekcji ciągnika. Należy 
zdezynfekować: stacyjkę oraz kluczyk, koło kierownicy wraz z przełącznikami kierunkowskazów 
i wycieraczek, dźwignię zmiany biegów, wszystkie klamki drzwi od zewnątrz i wewnątrz, 
elementy regulacji fotela kierowcy, elementy sterowania ustawieniami lusterek zewnętrznych, 
obudowy lusterek wewnętrznych, dźwignię hamulca pomocniczego, pokrywę silnika w miejscu 
jej otwierania oraz uchwyt zabezpieczający pokrywę silnika, inne elementy ciągnika mające 
kontakt z dłońmi. 

5. Materiały użyte do odkażania należy umieścić w specjalnym worku będącym na wyposażeniu 
ciągnika.  
 

 


