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Procedura organizacji zajęć rewalidacyjnych prowadzonych przez nauczycieli  

na terenie  szkoły 

1. Zajęcia są prowadzone za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego. W przypadku braku pisemnego 

zgłoszenia rodzica kontynuuje się pracę z uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. 

2. Nauczyciele uzyskują od rodziców/prawnych opiekunów aktualne numery telefonów niezbędne do 

kontaktu w razie podejrzenia zarażenia COVID-19. 

3. Należy informować dzieci, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu dotykania oczu, nosa  

i ust. 

4. 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. Zaleca 

się częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekować je preparatami na bazie alkoholu (min. 60%). 

Dezynfekcja dotyczy tylko pracownika. 

5. Wietrzenie sali, w której odbywają się zajęcia, przeprowadza się raz na godzinę. 

6. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci 

kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej COVID-19.  

7. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą 

z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie. 

8. Dokonuje się pomiaru temperatury ciała u dzieci i młodzieży oraz kadry pedagogicznej  

i niepedagogicznej, za zgodą osoby, której temperatura jest mierzona, a w przypadku uczniów za 

zgodą rodzica/opiekuna prawnego. 

9. Pracownikom zapewnia się środki ochrony indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki, fartuchy  

w razie potrzeby). 

10. W czasie zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów. 

11. Zabrania się wstępu na teren szkoły osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia 

prawidłowej realizacji zajęć. 

12. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest skorzystać 

każda dorosła osoba wchodząca do budynku szkoły. Zobowiązuje się personel sprzątający do 

regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.  

13. Pracownicy prowadzący zajęcia mają obowiązek stosowania przyznanych im środków 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. 

14. Zabrania się noszenia biżuterii w szkole – na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych 

pierścionków, zegarków i bransoletek, ponieważ utrudniają prawidłowe umycie i dezynfekcję rąk. 

15. Po każdych zajęciach należy myć lub dezynfekować sprzęt rehabilitacyjny, biurka, stoły, klamki, 

włączniki światła, poręcze – muszą być one regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub 

środka dezynfekcyjnego. 


