
PROCEDURA dotycząca organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-

wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  
obowiązująca w Szkole Podstawowej im. Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

1. Od 25 maja 2020 r. umożliwiamy organizację zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-

wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

2.  Zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka z nauczycielami odbywają się według ustalonego harmonogramu 

i po wypełnieniu przez rodzica Karty zgłoszenia dziecka na zajęcia.  

3. Na konsultacje mogą uczęszczać tylko zdrowi uczniowie, bez objawów sugerujących 

chorobę zakaźną. 

4. Uczniowie wchodzący do szkoły mają wykonywany pomiar temperatury, na który 

zgodę wyrazili rodzice. Do szkoły nie może wejść osoba, która ma temperaturę 

powyżej 37 ºC. 

5. Poinformowanie opiekunów/ rodziców, że w razie stwierdzenia niepokojących 

objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej wskazane jest pozostanie w 

domu i skorzystanie z teleporady medycznej. 

6. Uczeń w drodze do/i ze szkoły oraz do czasu wejścia do wyznaczonej sali, zakrywa 

usta i nos (maseczką, przyłbicą), po wejściu do placówki obowiązkowo dezynfekuje 

ręce, a jeśli ma przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków dezynfekcyjnych, 

natychmiast po wejściu do szkoły myje dokładnie ręce. 

7. Uczeń w sali gdzie odbywają się konsultacje przebywa zakrywając usta i nos 

(maseczka lub przyłbica),ma założone rękawiczki na ręce. 

8. Osoba prowadząca stosuje środki ochrony osobistej (np. rękawiczek, maseczek itp.) 

oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie: 

a) przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą,  

b) po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, 

c) po usunięciu środków ochrony osobistej, 

9. W miarę możliwości wyznacza się stałą salę do zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-

wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka . 

10. Zajęcia mogą być tylko indywidualne z uwzględnieniem odległości pomiędzy 

prowadzącym a uczniem min.2 m (1 uczeń - 1 stolik). 

11. Po każdych zajęciach sala jest dezynfekowana i wietrzona. 

12. Jeśli uczeń umówił się na zajęcia a nie może na nie przyjść, zgłasza ten fakt dzień 

wcześniej do sekretariatu szkoły. 

13. Uczeń zabiera do szkoły własne podręczniki, zeszyty i przybory. Nie może ich 

pożyczać od innych uczniów. 

14. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć 

niezwłoczne podjęcie kroków mających na celu odizolowanie w odrębnym 

pomieszczeniu tej osoby od innych osób przebywających w placówce. Następnie 

należy zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji 

oraz skontaktować się telefonicznie z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-

epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z 

procedurą ogólną. 



15. W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku 

pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy 

niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu 

(transport własny lub sanitarny). Należy wstrzymać przyjmowanie dzieci oraz 

powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i 

stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

16. Pracownik/uczeń  powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, 

w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Jeśli nie ma takiego 

pomieszczenia, należy wydzielić obszar, w którym ta osoba będzie odseparowana od 

innych w odległości min. 2 m z każdej strony. 

17. Ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik/uczeń, 

przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz 

zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).  

18. Stosowanie do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek.  

19. Pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze 

stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się 

stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 

koronawirusem. 

20. W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego z 

charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania 

zajęć w sposób zmniejszający ryzyka, należy kontynuować pracę z dziećmi lub 

uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

21. Informowanie dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do ich możliwości 

psychofizycznych, oraz kadry o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad 

higieny oraz przekazywanie wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w 

powyższym zakresie. 

 

Sposób prezentacji procedury 

Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.                                                         

Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w szkole procedurą poprzez przekazanie jej treści    

z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.                                                                                     

Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w szkole.                                                                             

Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury. 

Tryb dokonania zmian w procedurze 

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek 

rady pedagogicznej Dyrektor Szkoły. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem 

Procedury obowiązują do momentu odwołania 

  

Zasady wchodzą w życie z dniem: 25.maja 2020 r. 

Kończak Sebastian 

Dyrektor Szkoły 


