Procedura organizacji konsultacji dla wszystkich uczniów CXXXVII
Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta
Schumana w Warszawie
 od 25 maja 2020 r - konsultacje dla tegorocznych maturzystów,
 od 1 czerwca 2020 r - konsultacje dla wszystkich uczniów.
I. Cel:
Celem procedury jest określenie zasad organizacji opieki i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom
korzystającym z konsultacji na terenie szkół w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2.
II. Uczniowie i nauczyciele:
Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby
zakaźnej. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji uczeń nie może uczestniczyć w
konsultacjach. W czasie trwania konsultacji nauczyciele i młodzież stosują środki ochrony indywidualnej
(maseczki, przyłbice, w razie konieczności rękawice jednorazowe).
III. Postanowienia szczegółowe:
1. Do odwołania wprowadza się ograniczenie do 12 uczniów w grupie.
2. Harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych zostanie rozesłany uczniom za pomocą
dziennika elektronicznego.
3. Przychodzenie/wychodzenie oraz przebywanie uczniów w szkole:
- uczniowie przychodzący do szkoły nie zmieniają obuwia, okrycie wierzchnie zabierają ze sobą
do sal,
- 4m2 na osobę,
- 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami, dotyczy to wszystkich przebywających na
terenie szkoły,
- 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji (zasada 1 uczeń na 1 stolik),
4. Biblioteka szkolna czynna jest dla uczniów w godzinach 10-14:
5. - okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach wynosi 3
dni,
6. - w bibliotece mogą przebywać jednorazowo dwie osoby.
7. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie – sala 25 (wyposażone w środki ochrony osobistej i
płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia
objawów chorobowych.
8. Szczegółowe zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARSCOV-2 zgodnie z „Procedurą organizacji konsultacji dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i
ponadpodstawowych prowadzonych przez m,st. Warszawa” (załącznik nr 1).
9. Uczeń uczestniczący w konsultacjach posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć
mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się między
sobą przyborami szkolnymi.
10. W sali gimnastycznej może przebywać maksymalnie 12 uczniów. Po każdych zajęciach używany
sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.
11. Wszyscy pracownicy szkoły wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej tj : maseczki jednolub wielorazowe, rękawiczki jednorazowe.
12. Szkoła zapewnia sprzęt i środki wraz z monitorowaniem prac porządkowych ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymania czystości:
- sal do konsultacji (dodatkowo wietrzenie tej sali co godzinę),
- pomieszczeń sanitarnych,
- ciągów komunikacyjnych,
- dezynfekowania powierzchni dotykowych tj: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów,
blatów stołów i krzeseł, klawiatur i myszek komputerowych.
13. W czasie trwania konsultacji interesanci obsługiwani są w przedsionku „tzw. Śluza” przy wejściu
do szkoły od strony sekretariatu.
1

14. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk łącznie z instrukcją ( wszystkie osoby
wchodzące są zobligowane do korzystania z niego).
15. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia
rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.
16. Konsultacje organizowane są tak, aby ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi
pomiędzy uczniami oraz powstawania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.
17. Wszystkie przydatne w okresie pandemii telefony do: służb medycznych, stacji sanitarnoepidemiologicznej, kuratora oświaty oraz do organu prowadzącego znajdują się na tablicy
ogłoszeń w szatni.

2

