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Załącznik 2.2. 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 12/2020 

z dnia 18.05.2020 r.  

Procedura organizacji zajęć rewalidacyjnych i opieki podczas pobytu ucznia w szkole 

 

1. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy 

są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej. 

 

2. Dyrektor szkoły ustala liczby uczestników zajęć, których rodzice deklarują udział  

w zajęciach w celu opracowania optymalnego sposobu organizacji pracy i zajęć. 

 

3. W przypadku zajęć grupowych grupa uczestników zajęć musi być dostosowana  

do potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży przy uwzględnieniu konieczności 

zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć. Zaleca się pracę 

indywidualną lub w małych grupach o stałym składzie. 

 

4. Dyrektor zapewnia niezbędne środki ochrony indywidualnej (maski, przyłbice, 

rękawiczki) oraz środków czystości (mydło, ręczniki papierowe) oraz instrukcje ich 

użycia, a przy wejściu i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku środków do 

dezynfekcji.  

 

5. Powinny się ograniczyć kontakty kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę  

z dziećmi i młodzieżą uczestniczących w zajęciach rewalidacyjnych, rewalidacyjno – 

wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  

od uczestników zajęć oraz od kadry prowadzącej te zajęcia. 

6. Należy przypominać uczniom, kadrze pedagogicznej i niepedagogicznej zasady higieny 

i umożliwić im ich realizację poprzez higienę  rąk (częste mycie wodą  

z mydłem i dezynfekcja preparatami), higienę dróg oddechowych (podczas kaszlu i 

kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej 

wyrzucić chusteczkę do kosza i umyć ręce), unikanie dotykania okolic oczu, nosa i ust, 

uwrażliwienie kadry na konieczność stosowania środków ochrony osobistej przy 

czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży używanie 

odpowiednich środków ochrony indywidualnej 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. 

  

7. Zaleca się, aby nie przychodzić do jednostki systemu oświaty w biżuterii – na rękach 

poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, itp., gdyż 

utrudniają prawidłowe umycie i dezynfekcję rąk. 
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8. W miarę możliwości wskazane jest używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące 

zajęcia oraz informowanie dzieci i młodzieży o konieczności stosowania tego 

rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych. 

 

9. Podczas zajęć specjalistycznych obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.  

 

10. Uczniowie nie opuszczają wyznaczonej sali. W razie potrzeby skorzystania z toalety, 

zgłaszają ten fakt nauczycielowi.  

 

11. Zalecane jest regularne wietrzenie pomieszczeń (raz na godzinę) oraz dezynfekowanie 

często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego  

do zajęć. W szczególności ważne jest: 

a) regularne czyszczenie powierzchni wspólnych np. klamek drzwi wejściowych, poręczy, 

blatów, oparć krzeseł, sprzętu do rehabilitacji. 

b) dezynfekowanie powierzchni dotykowych: biurka i stolików/ławek, klawiatury i myszki, 

włączników świateł. 

12. Nauczyciele prowadzący zajęcia specjalistyczne z uczniami muszą stosować 

zabezpieczenia  się w środki ochrony osobistej (jednorazowe rękawice, jednorazowe 

maski, przyłbice) podczas przebywania w budynku szkoły. Ubiór powinien zakrywać 

całe ręce (długi rękaw). Po zakończeniu dyżuru nauczyciel może zmienić odzież. 

 

13. Uczeń/uczniowie z nauczycielem powinni przebywać w wyznaczonej klasopracowni. 

  

14. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w sali nie może być 

mniejsza niż 4 m2 na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz 

pomocy nauczyciela. 

15. Osoba pracująca z uczniami ma zachować́ dystans społeczny miedzy sobą̨, w każdej 

przestrzeni podmiotu, wynoszący od 1,5 m do 2 m, przy uwzględnieniu potrzeb dzieci  

i młodzieży. 

16. W razie konieczności (np. podczas przeprowadzania zabiegów higienicznych) 

nauczyciele korzystają ze środków ochrony osobistej: z rękawic jednorazowych, 

maseczek, przyłbic. 

 

17. 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. 

 

18. W stosowaniu się do prawidłowych zasad reżimu sanitarnego pomocne mogą być 

instrukcje zawarte w poniższych linkach: 

a) mycia rąk: https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/  

b) dezynfekcji rąk: https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/  
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c) prawidłowego zdejmowania maseczki: https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-

nalozyc-i-zdjac-maseczke/  

d) prawidłowego zdejmowania rękawiczek: https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-

jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/  

19. Powinno się informować dzieci i młodzież, w sposób dostosowany do ich możliwości 

psychofizycznych oraz kadrę pedagogiczną i niepedagogiczną o ryzyku jakie niesie ze 

sobą nieprzestrzeganie zasad higieny i wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego 

w powyższym zakresie. 
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