
          Procedura przychodzenia do szkoły na konsultacje i przebywania w budynku szkoły 
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie od 18 maja 2020 roku

(zajęcia  rewalidacyjne,  konsultacje  dla  maturzystów,  konsultacje  dla  pozostałych  uczniów  
od 1 czerwca 2020 roku)

1. Dyrektor szkoły  wyznaczył  dla uczniów  na czas konsultacji  jedno wejście do szkoły, przy
dyżurce  od  strony  ulicy  Piłsudskiego.  Celem  jest  zapewnienie   bezpieczeństwa  uczniom  
i pracownikom oraz odpowiedni nadzór nad wchodzącymi (w przypadku pojawienia się osoby
zakażonej  COVID-19,  która  weszła  na  teren placówki,  wyznacza  się  izolatkę  w sali   021  
na parterze).

2. Na konsultacje przychodzi  uczeń bez objawów chorobowych.  Jeżeli  uczeń jest  chory  lub  
w jego domu przebywa ktoś  na  kwarantannie  lub w izolacji,  wówczas  cała  rodzina  musi
pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

3. Nad  poprawnością  zachowań  przy  wchodzeniu  i  wychodzeniu   czuwa  wyznaczony,
przeszkolony pracownik obsługi szkoły (w środkach ochrony indywidualnej).

4. Rodzice przywożący niepełnoletnich uczniów pozostają poza budynkiem szkoły zachowując
dystans społeczny między sobą co najmniej 1,5 m.

5. W  widocznym  miejscu  zostały  umieszczone  tabliczki  z  numerami  telefonów  do  organu
prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych oraz
wyraźny napis  „UCZNIOWIE I PRACOWNICY ORAZ INNE OSOBY Z OBJAWAMI ZAKAŻENIA
GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH I TEMPERATURĄ  NIE MOGĄ WEJŚĆ NA TEREN SZKOŁY”

6. Uczniowie   przychodzący  do  szkoły  zachowują  na  całym  terenie  szkoły  -  na  dworze,  na
parkingu,  przed  wejściami  do  szkoły  i  w  budynku   -  bezwzględnie  dystans  społeczny
minimum 1,5 m.

7. Uczeń może podejść  i  otwierać  drzwi  –  tylko pod warunkiem,  że  ma założoną maseczkę
zakrywającą nos i usta. Wyjątek stanowią tylko uczniowie, którzy ze względów zdrowotnych
nie mogą nosić takich maseczek -  konieczny dokument potwierdzający  od lekarza /kontakt
do rodzica.

8. Jeżeli  uczeń  przyszedł   z  objawami  choroby,  pracownik  odprowadza  go  do  izolatki  
i zawiadamia dyrektora szkoły,  dyrektor telefonuje do rodziców z informacją i ewentualnie
włącza procedurę dotyczącą podejrzenia zakażenia.

9. Każdy uczeń  przed wejściem na salę,  na portierni dezynfekuje ręce przygotowanym  płynem
do dezynfekcji, maseczkę uczeń może zdjąć dopiero w klasie , po zajęciu miejsca w ławce.

10. Pomieszczenia  sanitarne  i  sale  lekcyjne  są  czyszczone  zgodnie  z  procedurą   sprzątana  i
dezynfekowania na koniec dnia, a powierzchnie dotykowe i płaskie po każdym wejściu osoby
z zewnątrz.

11. Każda grupa odbywa konsultacje  w innej sali   przeznaczonej tylko dla danej grupy przez
okres trwania spotkań.



12. Nauczyciele wypełniają na każdej konsultacji  Kartę konsultacji, zapisują datę, uczestników  
i cel konsultacji.

13. Uczniowie  korzystają  z  przyborów  własnych,  przyniesionych  z  domu,  np.  z  zeszytu,
podręcznika , kalkulatora, długopisu.

14. W  trakcie  konsultacji  uczniowie  zachowują  dystans  od  nauczyciela,  w  sali  lekcyjnej
przeznacza  się  nie  mniej  niż  4m2 na  osobę  (max   12  uczniów  i  jeden  nauczyciel),  nie
przemieszczają się bez przyczyny.

15. Zużyte  środki  ochrony  osobistej  należy  wyrzucać  tylko  do  specjalnych  pojemników  
w pomieszczeniach sanitarnych, np. w łazience dla uczniów.

16. Po zakończonych zajęciach uczniowie nie gromadzą się w budynku szkoły, łazienkach ani na
terenie  szkoły czy parkingu, sprawnie  opuszczają szkołę i wychodzą do domu.

                                                                                                                                Dyrektor Szkoły

                                                                                                                               Julia Jakubowska


