
Procedury prowadzenia zajęć praktycznych w Publicznym Centrum 

Kształcenia Zawodowego  w Zespole Szkół nr.1 obowiązujące  w 

czasie obowiązywania epidemii 

Wytyczne ogólne: 

� Zajęcia praktyczne są realizowane w grupie na podstawie harmonogramu zajęć praktycznych . 

� 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. 

� Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę 
(uczniów i nauczycieli)*. 

* Do przestrzeni tej nie wlicza się ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń 
porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych.  

�  Z sali, w której prowadzone są zajęcia praktyczne, należy usunąć przedmioty i sprzęty, 
których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Wyposażenie wykorzystywane 
podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

� Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony  
z użyciem detergentu lub dezynfekowany, a jeżeli nie ma takiej możliwości, należy 
zabezpieczyć go przed używaniem. 

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

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

� Nauczyciel praktycznej nauki zawodu  organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach 
adekwatnych do potrzeb. 

� Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, które utrudnią stykanie się ze sobą 
poszczególnych grup uczniów , różne godziny przerw lub zajęć. 

� Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu,  
w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po 
zakończeniu zajęć. 

� Nauczyciele i inni pracownicy powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej 
przestrzeni szkoły wynoszący min. 1,5 m. 

� Pracownicy  obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

� Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w PCKZ do niezbędnego minimum,  
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa,  dezynfekcja rąk i w 
wyznaczonych obszarach). 

�  Pomiar temperatury termometrem bezdotykowym uczniom i pracownikom  z podejrzeniem 
podwyższonej temperaturę ciała 

� Należy uzyskać zgodę uczniów, a w przypadku uczniów niepełnoletnich zgodę ich rodziców, 
na pomiar temperatury ciała ucznia w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 
chorobowych. 



� Jeżeli uczeń przejawia objawy mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, 
należy odizolować go w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając  
min. 2 m 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. 

� 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. 

 

 

Procedura przychodzenia i wychodzenia oraz przebywania  uczniów 

na zajęciach praktycznych w budynku  PCKZ. 

Zajęcia praktyczne odbywają się w  4 pracowniach  budowlanych w budynku głównym  i w 2 

pracowniach samochodowych.  

Uczniowie mający zajęcia w pracowniach budowlanych  na piętrze wchodzą do szatni przez wejście 

od myjni samochodowej. 

Uczniowie mający zajęcia w niższej kondygnacji  budynku głównego wchodzą do szatni  przez wejście 

główne z przesunięciem czasowym 10 minut. 

Po wejściu do budynku bezwzględnie dezynfekują ręce. 

 Po przebraniu się w ubranie robocze udają się do swoich pracowni zgodnie z harmonogramem 

odbywania zajęć. Szatnie w tym czasie będą zamknięte . ( mogą być otwarte w czasie przerw) 

Przerwy obowiązujące uczniów zostaną przesunięte . 

Uczniowie mający zajęcia na piętrze mają przerwę rozpoczynającą się o godz.10 00 natomiast 

uczniowie z kondygnacji niższej o godz.10 30.Uczniowie odbywający zajęcia w pracowniach 

samochodowych przerwa o godz.10 15 

Po zajęciach uczniowie z przesunięciem 10 minutowym udają się do otwartej  szatni w celu 

przebrania się. Wychodzą z budynku wejściem ,którym weszli na zajęcia. 

W czasie zajęć uczniowie często i regularnie  myją ręce. 

Uczniowie pracują na stanowiskach z uwzględnieniem zasad :4 m2 na ucznia oraz 1,5 m odstępu 

stanowiskami pracy. 

Uczniowie tej samej grypy mają zajęcia w jednej pracowni przez cały okres zajęć w danym dniu. 

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

Toalety są na bieżąco dezynfekowane przez personel sprzątający. 



 

W przypadku odbywania zajęć praktycznych przez uczniów u pracodawcy podmiot przyjmujący 

uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących 

ograniczeń, nakazów i zakazów  właściwych dla zakładów pracy. 


