Załącznik Nr 1
do Procedury bezpieczeństwa w trakcie konsultacji Zespole Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie
z dnia 25.05.2020 r.

Procedura bezpieczeństwa w trakcie konsultacji dla uczniów
w Zespole Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego
Na podstawie wytycznych Ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora
Sanitarnego oraz Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w celu zapewnienia
bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie
ograniczonego funkcjonowania szkół w Zespole Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego
obowiązują specjalne procedury bezpieczeństwa.
Informacja dla rodziców
1.

Posyłając ucznia do szkoły, każdy rodzic musi mieć świadomość zagrożenia jakie niesie
za sobą koronawirus COVID - 19 i bierze pełną odpowiedzialność za dobrowolne
posłanie ucznia na konsultacje.

2.

Nie wolno posyłać ucznia na konsultacje jeżeli jest on chory lub przebywa w domu
z osobą będącą w kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

3.

Jeżeli w grupie konsultacyjnej są uczniowie posiadający orzeczenia, w zajęciach tych
uczestniczy nauczyciel wspierający.

4.

W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych u ucznia w czasie
konsultacji, uczeń jest niezwłocznie izolowany od grupy poprzez odprowadzenie go przez
wyznaczonego pracownika do specjalnie przygotowanego pomieszczenia.

5.

O wystąpieniu objawów chorobowych zostaną niezwłocznie powiadomieni dyrektor
szkoły, powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna oraz rodzice/opiekunowie prawni
ucznia, celem pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

6.

Konsultacje w szkole zorganizowane są zgodnie z wytycznymi Ministra właściwego do
spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania.

Uczniu:
1.

Od dnia 01.06.2020 r. otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych.
Zapoznaj się z ich harmonogramem.

2.

Konsultacje mają charakter dobrowolny.

3.

W konsultacjach może uczestniczyć uczeń, który odpowiednio wcześniej zgłosił ten fakt
nauczycielowi.

4.

Uczeń Zespołu Szkół nr 2 będzie mógł uczestniczyć w konsultacjach na terenie szkoły po
przekazaniu nauczycielowi wypełnionego
Oświadczenia rodziców/prawnych
opiekunów w związku z udziałem ucznia w konsultacjach w Zespole Szkół. Bez tego
dokumentu nie zostanie wpuszczony na teren szkoły.

5.

Na każdą konsultację uczeń musi mieć oddzielneOświadczenie, które przekaże
nauczycielowi.

6.

Oświadczenie dostępne jest na stronie internetowej szkoły.

7.

Liczba uczniów w jednej grupie objętej konsultacjami może maksymalnie wynosić do 12
osób w salach, zachowując zasadę, iż minimalna przestrzeń dla uczniów w sali nie może
być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (biorąc pod uwagę uczniów i nauczyciela).

8.

Czas przeznaczony na konsultacje z każdą grupą wynosi 45 minut.

9.

Uczniowie przebywający w szkole na konsultacjach zobowiązani są do zachowania
między sobą dystansu społecznego – minimum 2 metry i 1,5 m odstępu pomiędzy
stolikami w sali podczas konsultacji (1 uczeń – 1 ławka szkolna).

10. Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na
kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować
się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
11. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio
wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
12. Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł
ich pożyczać od innych uczniów.
13. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
14. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania
zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
15. Na teren budynku szkoły wpuszczany jest tylko uczeń.
16. Uczeń po wejściu do szkoły udaje się bezpośrednio do sali, w której zostały wyznaczone
konsultacje.
17. Uczeń nie może wnosić do budynku szkoły przedmiotów, które nie są niezbędne do zajęć,
w których uczeń bierze udział.
18. Uczeń może posiadać i korzystać z telefonu komórkowego za zgodą nauczyciela.
19. Zarówno uczeń jak i nauczyciel mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta
i nos w trakcie konsultacji. Na terenie szkoły nie ma takiego obowiązku.
20. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na
powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
21. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
22. Unikaj większych skupisk ludzi, zachowuj dystans przebywając na korytarzu,
w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
23. Uczeń po konsultacjach, pod
i samodzielnie wraca do domu.
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