Zajęcia praktyczne – wytyczne
1. Podziału na grupy dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia praktyczne. Liczebność grupy
należy dostosować do liczby stanowisk w pracowni. Stanowiska powinny być zorganizowane
w sposób zapewniający zachowanie bezpiecznego odstępu pomiędzy uczniami (min. 1,5
metra).
2. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w zajęciach stacjonarnych mają w tym samym czasie lekcje
zdalne.
3. W zajęciach stacjonarnych nie mogą uczestniczyć uczniowie chorzy lub przebywający w domu
na kwarantannie lub w izolacji oraz mieszkający z osobą, która przebywa na kwarantannie lub
w izolacji.
4. Po wejściu na teren szkoły należy bezwzględnie zdezynfekować ręce.
5. Należy mieć założone środki ochrony osobistej tj. maseczki/przyłbice zasłaniające usta i nos
oraz rękawiczki.
6. Podczas przerwy pomiędzy zajęciami uczniowie noszą maski/przyłbice oraz
dystans społeczny nie mniejszy niż 2 metry. Salę należy przewietrzyć.

zachowują

7. Uczniowie korzystający z toalety podczas przerwy wchodzą do niej pojedynczo, zachowując
dystans społeczny. Po zakończonych czynnościach toaletowych myją i dezynfekują ręce
zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Ręce wycierają w jednorazowy ręcznik
papierowy. W jednej łazience szkolnej nie może przebywać więcej niż 2 uczniów.
8. Uczeń ma prawo przynieść do szkoły niezbędne podręczniki/przybory szkolne/narzędzia oraz
korzystać z nich i przechowywać we własnej teczce lub na ławce/stanowisku pracy.
9. Nauczyciel podczas zajęć stosuje metody i formy pracy aktywizujące ucznia i wspomagające
proces nauki, korzysta z pomocy dydaktycznych/narzędzi/urządzeń dostępnych w szkole, w
tym podręczników i zeszytów ćwiczeń ucznia.
10. Uczeń po zakończonych zajęciach niezwłocznie opuszcza szkołę, zachowując dystans
społeczny podczas pobytu w szatni i w drodze do wyjścia ze szkoły. Nie kontaktuje się z
kolegami i koleżankami, nie pozostaje w szkole bez zgody i wiedzy nauczyciela. Po wyjściu z
sali niezwłocznie nakłada maseczkę na usta i nos zgodnie z instrukcją nakładania i
zdejmowania maseczki.
11. Uczniowie pracują przy stanowiskach pojedynczo z zachowaniem odległości od siebie nie
mniejszej niż 1,5 metra. Nie zmieniają miejsca przez cały czas pobytu na zajęciach oraz mają
zakryte usta i nos.
12. Zawsze stosują się do poleceń wydawanych przez nauczyciela.
13. Uczniowie korzystają wyłącznie z własnych pomocy dydaktycznych/narzędzi/urządzeń oraz
podręczników i zeszytów ćwiczeń.
14. Nauczyciel nie wykorzystuje podczas zajęć materiałów dydaktycznych/narzędzi/urządzeń,
które nie są odkażone lub których nie można zdezynfekować.
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