
Procedura przychodzenia
 do szkoły na zajęcia praktyczne w klasach trzecich branżowej szkole I stopnia 

w ZSCKP w Sochaczewie od 1 czerwca 2020 roku
Opierając  się  na  rozporządzeniu  MEN  28  maja  2020  roku,  od  1  czerwca  br.  uczniowie  klas
programowo  najwyższych  branżowych  szkół  I  stopnia  mogą  brać  udział  w  zajęciach
praktycznych,  po  wyrażeniu  zgody.  Zajęcia  te  mają  na  celu  przygotowanie  ucznia  do  egzaminu
zawodowego, zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej. Będą zatem odbywać się przy stoliku jak i
na stanowisku pracy, z uwzględnieniem warunków obowiązujących w czasie epidemii. 

Warunki realizacji zajęć:

1. Jeżeli  w domu ucznia  przebywa osoba na kwarantannie  lub izolacji,  taki  uczeń nie może
uczestniczyć w zajęciach praktycznych.

2. Zajęcia praktyczne są realizowane w grupie nie większej niż 12 osób.

3. Przy wejściu do budynku są udostępnione  płyny dezynfekujące do rąk 

4. Każdy wchodzący do budynku szkoły, dezynfekuje dłonie lub zakłada rękawiczki ochronne,
ma zakryte usta i nos oraz nie przekracza obowiązujących stref.

5. Po zajęciu stanowiska może zdjąć maskę ochronną.

6. Sprzęt  wykorzystywany  podczas  zajęć  będzie  regularnie  czyszczony  
z użyciem detergentu lub dezynfekowany.

7. Jeżeli  uczeń  posiada  własne  przybory  i  podręczniki,  mogą one  znajdować  się  na  stoliku
szkolnym ucznia. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

8. Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów.

9. W  sali  odległości  pomiędzy  stanowiskami  dla  uczniów  powinny  wynosić  min.  1,5  m  
(1 uczeń– 1 ławka szkolna). 

10. Po każdych zajęciach używany sprzęt oraz podłoga będzie umyty lub zdezynfekowany. 

11. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w
czasie zajęć.

12. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w zależności do potrzeb, jednak nie rzadziej
niż co 45 min. 

13. Ograniczane będą aktywności, które utrudniają zachowanie dystansu społecznego pomiędzy
uczniami.

14. Zajęcia odbywają się wyłącznie w przeznaczonym do tego miejscu.

15. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej
przestrzeni szkoły wynoszący min. 1,5 m.

16. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z
zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazo
we lub dezynfekcja rąk i w wyznaczonych obszarach.

17. Należy uzyskać zgodę uczniów, a w przypadku uczniów niepełnoletnich zgodę ich rodziców,
na  pomiar  temperatury  ciała  ucznia,  w  przypadku  wystąpienia  niepokojących  objawów
chorobowych.

18. Jeżeli  uczeń  przejawia  objawy  mogące  wskazywać  na  zakażenie  koronawirusem  SARS
CoV-2,  będzie  odizolowany w odrębnym pomieszczeniu,  należy  zapewnić   minimum 2 m
odległości od innych osób, a następnie niezwłocznie powiadomiona zostanie właściwa  stacja
sanitarno-epidemiologiczna. W przypadku ucznia niepełnoletniego powiadomieni zostaną jego
rodzice.

19. Po zakończeniu zajęć uczeń niezwłocznie opuszcza budynek i teren szkoły.


