Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Gogolinie
Załącznik nr 3
Do Zarządzenia Dyrektora
LO im. KEN w Gogolinie
z dnia 20.05. 2020 r.

Procedura uczęszczania uczniów/absolwentów do szkoły w czasie
pandemii.

I.

Przybycie ucznia/absolwenta do szkoły.

1. Przed pierwszym przyjściem do szkoły, tj. 25 maja 2020r., absolwent zobowiązany do
podpisania i oddania do sekretariatu szkoły oświadczenia o zapoznaniu się
z procedurami bezpieczeństwa. W przypadku uczniów klas I i II, którzy rozpoczną
konsultacje 1 czerwca 2020r., oświadczenie takie podpisuje i oddaje wychowawcy
klasy rodzic/prawny opiekun ucznia.
2. Uczniowie klas I i II oraz absolwenci przychodzą do szkoły na konsultacje zdrowi.
3. Uczniowie i młodzież przychodzą do szkoły w czystych, świeżych ubraniach. Ubrania
z poprzedniego dnia mają być uprane i zdezynfekowane w domu.
4. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysłać dziecka, u którego w rodzinie
jakakolwiek osoba z domowników przebywa na kwarantannie.
5. Uczniowie i absolwenci przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz
usta.
6. Przy wejściu do szkoły uczeń/absolwent dezynfekuje ręce i zakłada czyste
(przyniesione ze sobą rękawice).
7. Po zdezynfekowaniu rąk i założeniu czystych rękawic uczeń/absolwent podaje
pracownikowi dyżurnemu swoje imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego (jeśli
go posiada) oraz numer telefonu komórkowego jednego z rodziców/prawnych
opiekunów; pracownik dyżurny informuje ucznia/absolwenta, w której sali odbywają się
konsultacje, na które zainteresowany zgłosił chęć uczestnictwa.
8. Po uzyskaniu informacji od pracownika dyżurnego uczeń/absolwent udaje się
bezpośrednio do określonej sali, w której będzie uczestniczył w konsultacjach; nie
przemieszcza się zbędnie po placówce.
9. Gdy uczniowie/absolwenci zajmą wyznaczone przez nauczyciela miejsca w ławkach,
mogą zdjąć maseczki; zakładają je ponownie, gdy nauczyciel zechce podejść do
ucznia lub gdy uczeń będzie poproszony o podejście do tablicy czy miejsca
wskazanego przez nauczyciela. Uczniowie muszą zajmować miejsca w taki sposób,
aby zachowana była między nimi odległość nie mniejsza niż 1,5 m.
10. Należy pamiętać, że nie dotykamy oczu, ust, nosa i cały czas zachowujemy dystans
społeczny tj. nie mniej ni z 1,5 m od siebie.
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11. Podczas zajęć obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych.
12. Uczeń/absolwent do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie
zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń/absolwent nie może
wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może
ich pożyczać.
13. Uczeń/absolwent rozbiera się z okrycia wierzchniego w sali, w której będą odbywać się
konsultacje.
14. Rodzic /prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma
obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

II.

Wyjście ze szkoły. Powrót do domu ze szkoły.
1. Po skończonych zajęciach nauczyciel odprowadza uczniów/absolwentów do drzwi
wyjściowych. Bezpośrednio przed opuszczeniem sali wszyscy uczestniczący
w zajęciach myją ręce, a tuż przed wyjściem z budynku szkoły uczniowie/absolwenci
dezynfekują je płynem dezynfekującym.
2. Wszelkie informacje na temat ucznia rodzic może uzyskać bezpośrednio od
nauczyciela, przez kontakt mailowy, e-dziennik lub telefoniczny z nauczycielem.
3. Uczeń/absolwent po wyjściu ze szkoły udaje się do domu. Zabrania się grupowania
młodzieży po wyjściu ze szkoły
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