Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr …../2021/2022 z dnia 31.08.2021 r.

Procedura dojazdu na zajęcia praktyczne realizowane przez uczniów Branżowej Szkoły
Specjalnej I stopnia wchodzącej w skład KPSOSW poza budynkiem szkoły
w roku szkolnym 2021/2022
1. Niniejsza procedura obowiązuje na czas rozbudowy Ośrodka w reżimie sanitarnym
z uwagi na zagrożenie pandemią Covid-19.
2. Miejsca realizacji zajęć praktycznych:
1) Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Św. Józefa 26a, Toruń;
2) Hotelik w Centrum, ul. Leona Szumana 2, Toruń;
3) Stołówka w Internacie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego,
ul Grunwaldzka 31, Toruń;
4) Fundacja Pro Omnis, ul. Kujawska 1, Toruń;
5) Fundacja „Daj Szansę” ul. H. Piskorskiej 11, Toruń;
6) Dom Pielgrzyma, ul. Św. Józefa 23, Toruń ;
7) Hotel BULWAR, Bulwar Filadelfijski 18, Toruń,
8) Zakład fryzjerski „Evolution” ul. Szosa Chełmińska 66,Toruń;
9) Zakład fryzjerski „Montibello” Kolonia Brzozówka.
3. Uczniowie realizujący zajęcia praktyczne mają obowiązek:
1) posiadać odpowiedni strój roboczy;
2) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa podczas przemieszczania się do miejsca
odbywania zajęć praktycznych;
3) przestrzegać regulaminów obowiązujących w miejscach odbywania zajęć
praktycznych;
4) zachowywać się zgodnie z normami społecznymi.
4. Organizacja przemieszczania się z Ośrodka do miejsca odbywania zajęć praktycznych:
1) miejscem zbiórki uczniów przed rozpoczęciem zajęć i miejscem ich
zakończenia jest plac przed wejściem głównym do budynku Ośrodka;
2) uczniowie zgłaszają się o godzinie określonej w planie lekcji, i od tej chwili
przebywają pod opieką nauczyciela zajęć praktycznych;
3) uczniowie i nauczyciele z uwagi na z COVID-19 podlegają monitorowaniu
temperatury ciała przez nauczyciela lub osobę wyznaczoną przez dyrektora
Ośrodka, zgodnie z procedurą bezpieczeństwa KPSOSW.
4) uczeń z podwyższoną temperaturą (powyżej 37,50 C) jest kierowany do
izolatorium. O zaistniałym fakcie nauczyciel informuje rodzica ucznia/prawnego
opiekuna oraz wicedyrektora ds. kształcenia zawodowego i przysposobienia do
pracy;
5) do dnia 03 września 2021 r. nauczyciele zajęć praktycznych we współpracy
z wychowawcami klas są zobowiązani do wypełnienia załącznika nr 1,
i przekazania go do sekretarza Ośrodka, p. Lucyny Skólmowskiej.
Załącznik zawiera informacje o miejscu, dniach i godzinach odbywania zajęć
praktycznych wraz z wykazem uczniów uprawnionych do bezpłatnego przejazdu
oraz wymagających wydania biletu specjalnego przez MZK;
6) do czasu wydania biletów specjalnych, o których mowa w pkt. 5 bilety uczniowie
kupują sami, natomiast dla nauczycieli dostępne będą w sekretariacie szkoły;
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5.

6.
7.
8.

7) czas przejazdu ze szkoły do miejsca odbywania zajęć praktycznych
i z powrotem wlicza się w czas realizacji zajęć praktycznych.
W szczególnych przypadkach - na podstawie pisemnego oświadczenia ucznia
pełnoletniego lub rodzica/ prawnego opiekuna ucznia niepełnoletniego, dojazd i powrót
ucznia na zajęcia praktyczne może odbywać się samodzielnie.
Druk oświadczenia, o którym mowa w pkt. 5 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
procedury i dostępny jest w sekretariacie Ośrodka oraz na stronie KPSOSW.
Uczniowie samodzielnie dochodzący do miejsca praktyk poddawani są monitorowaniu
temperatury przed rozpoczęciem zajęć przez nauczyciela zajęć praktycznych.
W przypadku uczniów zamieszkujących w internacie nauczyciel zajęć praktycznych jest
zobowiązany dodatkowo zapewnić mu opiekę w czasie oczekiwania na placu przed
budynkiem szkoły po przyjeździe autobusu z Przysieka oraz przed odjazdem autobusu
do Przysieka.
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Załącznik nr 1
Wykaz uczniów uprawnionych do bezpłatnego przejazdu oraz wymagających wydania
biletu specjalnego
Klasa: …………………………………………………………………………………………….
Zawód: …………………………………………………………………………………………...
Miejsce odbywania zajęć praktycznych: ………………………………………………………...
Dzień tygodnia: ………………………………………………………………………………….
Godzina rozpoczęcia zajęć: ……………………………………………………………………..
Godzina zakończenia zajęć: …………………………………………………………………….
Nauczyciel zajęć praktycznych: ………………………………………………………………..
Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Uczniowie uprawnieni
do bezpłatnego
przejazdu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3

Uczniowie wymagający
wydania biletu
specjalnego
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Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE RODZICA
Wyrażam zgodę na samodzielny dojazd do miejsca odbywania zajęć praktycznych i powrót do
domu mojego syna/córki
…………………………………………………………….
( imię i nazwisko dziecka )

Równocześnie oświadczam, że po opuszczeniu zajęć przez syna/córkę w pełni odpowiadam za
jego/jej bezpieczeństwo oraz sposób powrotu do domu.
……………………………………….
Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE UCZNIA
Ja, niżej podpisany

…………………………………………………………….
( imię i nazwisko ucznia )

deklaruję samodzielny dojazd do miejsca odbywania zajęć praktycznych i powrót do domu.
Równocześnie oświadczam, że po opuszczeniu zajęć w pełni odpowiadam za swoje
bezpieczeństwo.
……………………………………….
Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego
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