PROCEDURY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ KONSULTACJI DLA UCZNIÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W SKALBMIERZU


Od 1 czerwca br. szkoła umożliwia konsultacje dla wszystkich uczniów, jednakże
pierwszeństwo mają uczniowie, którzy zgłosili problemy z możliwością nauki online lub mają
ograniczony dostęp do Internetu.
 Szkoła, przy organizacji konsultacji, uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i
Ministra Zdrowia.
 Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby
zakaźnej. Wcześniej muszą wypełnić stosowne dokumenty udostępnione do pobrania na stronie
szkoły
 Szkoła zapewnia osobne, odpowiednio zabezpieczone kosze na zużyte maseczki lub
rękawiczki.
NAUCZYCIELE
1. Dyrektor szkoły wraz z nauczycielami przygotuje dla uczniów i rodziców harmonogram
konsultacji, który zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły. Harmonogram
powinien uwzględniać bezpieczeństwo w zakresie liczby osób na m2 max. 10 uczniów w
klasopracowni.
2. Wychowawcy wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole
i dlaczego zostały wprowadzone.
3. W sali lekcyjnej podczas konsultacji odstęp pomiędzy stolikami uczniów powinien wynosić 1,5
-2 m (1 uczeń - 1 stolik).
4. Nauczyciel zobowiązany jest wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę.
5. Nauczyciel zwraca uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce
UCZNIOWIE:
1. Nie mogą uczestniczyć w konsultacjach, jeżeli są chorzy, mieli kontakt z osobą, która
przyjechała z zagranicy lub w ich domu przebywa ktoś na kwarantannie, bądź w izolacji.
2. Zgłaszają nauczycielowi potrzebę uczestniczenia w konsultacjach poprzez wiadomość w
ustalony z wychowawcą klasy sposób.
6. Jeżeli uczeń umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, to powinien zgłosić ten fakt
odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł przyjąć w zastępstwie innego ucznia.
7. Zaleca się, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników.
8. Uczniowie przychodzą na zajęcia o wyznaczonej porze zachowując przyjęte w szkole
procedury i są wyposażeni w środki ochrony indywidualnej (maseczki i rękawiczki ochronne).
Zaraz po wejściu do szkoły dezynfekują ręce oraz zachowują dystans społeczny 2 m pomiędzy
osobami.
9. Przed wejściem do szkoły uczniowie obowiązkowo dezynfekuje ręce, a jeżeli mają
przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast myją ręce.
10. Uczniowie nie podają sobie rąk na powitanie, zachowują dystans, a także unikają dotykania
oczu, nosa i ust.
11. Uczniowie zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy
kasłania. Stosownie zwracają uwagę innym w tym zakresie.
12. Unikają większych skupisk uczniów, zachowują dystans przebywając na korytarzu, w toalecie,
innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
13. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej dwa razy w tygodniu, w sposób określony w
procedurze korzystania z biblioteki szkolnej.

