
Wytyczne dyrektora Zespołu Szkół w Szczekocinach w sprawie zasad
bezpieczeństwa podczas konsultacji prowadzonych na terenie szkoły  

 

UCZEŃ

Z zajęć w formie konsultacji  w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez
objawów choroby zakaźnej.

Uczeń, który  umówił się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zobowiązany jest
zgłosić  ten  fakt  odpowiednio  wcześniej  nauczycielowi  prowadzącemu
konsultacje. 

Uczeń umówiony na konsultacje zabiera do szkoły własny zestaw podręczników
i przyborów. W szkole będzie obowiązywał zakaz pożyczania podręczników od
innych uczniów. 

Uczeń przed wejściem do szkoły obowiązkowo dezynfekuje ręce, a jeżeli  ma
przeciwwskazania  zdrowotne  do  stosowania  środków  do  dezynfekcji
natychmiast myje ręce w wyznaczonym miejscu.

Uczniowie na terenie szkoły obowiązkowo korzystają z osłony nosa, ust i  rąk
(maseczki, rękawiczki ochronne)

Uczniowie korzystają z szatni według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.

Uczeń korzystający z konsultacji  bezwzględnie stosuje zasady higieny:  często
myje ręce wodą z mydłem i nie podaje ręki na powitanie, zachowuje dystans –
min. 1,5 m, a także unika dotykania oczu, nosa i ust.

Uczeń korzystający z konsultacji  unika większych skupisk uczniów, zachowuje
dystans  przebywając  na  korytarzu,  w  toalecie,  innych  pomieszczeniach
wspólnych oraz na terenie szkoły.

Uczeń  korzystający  z biblioteki szkolnej zobowiązany jest do zapoznania się ze
szczegółowymi zasadami wypożyczania książek – szkoła na pewno je zmieniła.

Uczeń,  u  którego  stwierdzono  objawy  chorobowe,  zostanie  umieszczony
w odizolowanym  pomieszczeniu  wyposażonym  m.in.  w  środki  ochrony
osobistej i płyn dezynfekujący. 

O zaistniałym fakcie zostaną powiadomieni rodzice oraz odpowiednie służby
sanitarno-epidemiologiczne i medyczne.



NAUCZYCIEL

Wyjaśnia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole 
i dlaczego zostały wprowadzone.

Organizuje  konsultacje indywidualne oraz grupowe z maksymalnie 12 
uczniami, z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki: 
minimum 1,5 m      (1 uczeń – 1 stolik).

Wietrzy salę, w której organizuje konsultacje, co najmniej raz na godzinę.

Zwraca uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.

Unika organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu,        
w tym ustala bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni po 
zakończeniu zajęć.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW:

KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH – 32-606-30-35

STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU – 32-45-07-100

POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ZAWIERCIU – 32 67-21-210

PRZYCHODNIA ALFA SZCZEKOCINY – 34-355-71-90


