Procedura uczestnictwa ucznia w konsultacjach na terenie szkoły
w okresie od 1 czerwca 2020 r.
1. Warunkiem uczestnictwa jest pisemna zgoda pełnoletniego ucznia, a w przypadku ucznia
niepełnoletniego zgoda jego rodzica oraz przedłożenie oświadczenia potwierdzającego brak
przeciwwskazań do uczestnictwa w konsultacjach.
2. Organizatorem konsultacji jest nauczyciel przedmiotu, który w uzgodnieniu z uczniem ustala
termin i miejsce konsultacji (salę lekcyjną).
3. Konsultacje mogą odbywać się w formie indywidualnych spotkań lub w grupie do 12 osób.
4. W czasie przebywania w szkole uwzględnia się 2 m dystans społeczny pomiędzy osobami
i 1,5 m odstęp pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.
5. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz jest w miarę ograniczone z zachowaniem dodatkowych
środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami.
6. Przy wejściu do szkoły należy bezwzględnie użyć płynu do dezynfekcji rąk.
7. W bezpośrednim kontakcie uczniowie i nauczyciele zobowiązani są do korzystania ze środków
ochrony osobistej (maseczki ochronne i rękawiczki - we własnym zakresie).
8. Uczniowie korzystają z własnych podręczników i przyborów.
9. Uczniowie nie mogą przebywać w sali podczas przerw między poszczególnymi zajęciami
ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc.
10. W przypadku wystąpienia u ucznia lub nauczyciela niepokojących objawów sugerujących
zakażenie COVID-19, należy niezwłocznie przerwać zajęcia i skierować go do izolatorium (sala
kondycyjna) oraz powiadomić SANEPID, a w przypadku ucznia niepełnoletniego powiadomić
także rodziców.
11. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń lub nauczyciel, o którym mowa w pkt. 9,
zostanie poddany gruntowanej dezynfekcji, zgodnie z funkcjonującymi procedurami.
12. Należy stosować się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego przy ustaleniu, czy należy
wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
13. Dyrektor sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie w tej części szkoły, w której
przebywał uczeń z podejrzeniem zakażenia i stosuje się do wytycznych GIS odnoszących się do
osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną.
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