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Wewnętrzne procedury odbywania przez uczniów
Zespołu Szkół Nr 1 im. c.K. Norwida w Świdniku Szkoły Branżowej I stopnia Nr 2

w Świdniku oraz Zespołu Szkół Nr 1 im. c.K. Norwida w Świdniku Technikum Nr 2.

..

w Świdniku

zajęć praktycznych, praktyk i staży zawodowych u pracodawców

Informacje wspólne dla pracodawców, wychowawców, uczniów, rodziców:

• Od dnia 01 czerwca 2020r. uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku, tj.
Szkoły Branżowej 1 Stopnia Nr 2 w Świdniku oraz Technikum Nr 2 w Świdniku, w okresie
pandemii SARS COV-2, mogą brać udział w zajęciach praktycznych, praktykach
zawodowych i stażach zawodowych u pracodawców.

W przypadku zadeklarowania udziału w zajęciach u pracodawcy, uczeń powinien złożyć
zgodę/deklarację, z uwzględnieniem zapoznania się z przepisami odrębnymi
dotyczącymi ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
oraz wytycznymi ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora
Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
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Zgodę na udział w w/w zajęciach należy złożyć do wychowawcy klasy lub innego
upoważnionego pracownika szkoły. W przypadku ucznia niepełnoletniego wymagana
jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego.

W przypadku odbywania w/w zajęć przez uczniów u pracodawcy, podmiot przyjmujący
uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych
dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów
szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.

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

Zajęcia praktyczne są realizowane w grupie.

W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą
organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę uczniów - nie więcej niż o 2. Przy
określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić specyfikę zajęć praktycznych
i wymagania określone w podstawie programowej.

Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony
z użyciem detergentu lub dezynfekowany, a jeżeli nie ma takiej możliwości, należy
zabezpieczyć go przed używaniem.
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• Uczeń nie powinien zabierać ze sobą na zajęcia nie potrzebnych przedmiotów.

Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby
także w czasie zajęć.

Należy ograniczyć aktywności, które utrudniają zachowanie dystansu społecznego
pomiędzy uczniami.

Jeżeli uczeń przejawia objawy mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem SARS-
COV-2, należy odizolować go wodrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu,
zapewniając min. 2}l1 odległości od innych osób, a następnie niezwłocznie powiadomić
właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle
do wydawanych instrukcji i poleceń. W przypadku ucznia niepełnoletniego należy
powiadomić jego rodziców. j

Uczniowie deklarujący udział w zajęciach praktycznych u Pracodawców odbywają je
zgodnie z obowiązującym harmonogramem zajęć praktycznych, który został ustalony
przed pandemią koronawirusa.

Dopuszcza się również zmianę harmonogramu zajęć ze względów organizacyjnych.
I

Zadania w ramach zajęć praktycznych powinny być wykonywane z uwzględnieniem
zachowania 1,5 rn dystansu społecznego pomiędzy osobami.

Przy wejściu do zakładu pracy powinien być umieszczony płyn do dezynfekcji rąk,
wszystkie osoby wchodzące są zobligowane do korzystania z niego.

Uczniowie odbywający zajęcia mają obowiązek stosowania w pomieszczeniach
zamkniętych maseczek ochronnych i rękawiczek jednorazowych.

W przypadku czynności wykonywanych na siedząco z zachowaniem min. 1,5 m dystansu
między osoba~i stosowanie maseczek nie jest konieczne.

Należy często i regularnie myć ręce.
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Uczniu,
• Otrzymujesz możliwość realizacji zajęć praktycznych.

Deklarację na udział w zajęciach oraz potwierdzenie o zapoznaniu z organizacją zajęć
uwzględniających wymogi sanitarne w okresie pandemii, należy złożyć do wychowawcy
klasy lub innego upoważnionego pracownika szkoły.

Zapoznaj się z procedurami obowiązującymi w szkole / u pracodawcy oraz
z harmonogramem zajęć praktycznych.

Nie przychodź na zajęcia praktyczne, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa
ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz
stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

Jeżeli nie możesz przyjść na zajęcia praktyczne, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej.

W drodze do i od pracodawcy zachowuj dystans społeczny.

W pomieszczeniach zamkniętych stosuj maseczki ochronne i rękawiczki jednorazowe.

W przypadku czynności wykonywanych na siedząco z zachowaniem min. 1,5 m dystansu
między osobami stosowanie maseczek nie jest konieczne.
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• Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj
ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i u~,t.

• Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania
czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

• Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans, przebywając w korytarzu,
toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych na terenie zakładu pracy., .

Świdnik, dnia Q1.o6.2020

Opracowano na podstawie:

1)ROZPORZĄDZENIEMINISTRA EDUKAUI NARODOWEJ1) z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COV/D-19,

2) Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej Ministerstwa Zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej
dotyczące zajęć praktycznych.
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