Procedury przebywania uczniów w szkole w czasie zajęć praktycznych
w warsztatach Zespołu Szkół Samochodowych w Toruniu


Uczniowie klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia od dnia 1
czerwca 2020 r. mogą brać udział w zajęciach praktycznych.



Zajęcia praktyczne odbywają się z godnie z planem zamieszczonym w dzienniku
elektronicznym.



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



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



Uczniowie przychodzący na zajęcia praktyczne wchodzą do szkoły głównym
wejściem.



Przed wejściem do szkoły obowiązkowo należy zdezynfekować ręce oraz dokonać
odpowiedniego wpisu w księdze wejść na teren budynku.



Na teren szkoły mogą wejść uczniowie, którzy posiadają maseczkę, rękawice robocze
oraz strój roboczy zgodnie regulaminem zajęć praktycznych.



Przed zajęciami uczniowie przebierają się w przydzielonej szatni zachowując
odpowiedni dystans (minimalna odległość 1,5 m).



Przed przystąpieniem do zajęć uczniowie pełnoletni podpisują stosowne
oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w zajęciach praktycznych.



W czasie zajęć należy bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez
nauczyciela. Ponadto należy stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z
mydłem i nie podawać ręki na powitanie, zachować dystans, a także unikać dotykania
oczu, nosa i ust.



Należy zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania
czy kasłania.



W trakcie wykonywania zadań praktycznych i podczas instruktażu należy unikać
większych skupisk. Należy także zachować dystans, przebywając w korytarzu,
toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.



Zajęcia praktyczne są realizowane w grupach zgodnie z przydziałem zapisanym w
planie zajęć.



Wyposażenie stosowane podczas zajęć, przed ponownym wykorzystaniem przez
innego ucznia, należy dokładnie oczyścić lub zdezynfekować.



Uczniowie nie powinni wymieniać się narzędziami, przyborami, podręcznikami
szkolnymi między sobą.



Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.



W sali , w której odbywają się zajęcia praktyczne należy tak siadać aby odległości
pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynosiła min. 1,5 m
(1 uczeń – 1 ławka szkolna).



Po każdych zajęciach używany sprzęt oraz podłoga powinny zostać oczyszczone oraz
umyte lub zdezynfekowane.



W czasie przerw zaleca się korzystanie przez uczniów z pobytu na świeżym powietrzu
na terenie szkoły, przy zachowaniu odpowiedniego dystansu pomiędzy osobami.



W przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych należy
bezzwłocznie poinformować nauczyciela oraz ściśle stosować się do wydawanych
prze niego instrukcji i poleceń.

