
PROCEDURA ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH DLA 

UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 

1. Zajęcia rewalidacyjne organizowane są w wyznaczonym dniu, o określonej godzinie.  

2. Zgłaszając dziecko na zajęcia rewalidacyjne rodzic zna i akceptuje zasady 

prowadzenia zajęć i ich organizację. 

3. Dzieci przyprowadzane na zajęcia rewalidacyjne muszą być zdrowe – bez objawów 

chorobowych (kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury).  

4. Niedopuszczalne jest przyprowadzanie dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś 

na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy jesteśmy zobowiązani pozostać w 

domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

5. Jeżeli dziecko przyprowadza do szkoły rodzic zobowiązany on jest zachować dystans 

społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci. Będą wchodzić wyłącznie do 

przestrzeni wspólnej w placówce z zachowaniem zasady- 1 rodzic (opiekun) z dzieckiem w 

odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 metry z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności. 

6. Rodzic odprowadza dziecko do drzwi lub dziecko samodzielnie przychodzi do drzwi 

wejściowych na umówioną godzinę. 

7. Dziecko przed wejściem do szkoły dezynfekuje ręce. 

8. Pracownik obsługi dokonuje pomiaru temperatury ciała ucznia. 

9. W przypadku podwyższonej temperatury lub złego samopoczucia uczeń nie zostanie 

przyjęty na zajęcia i wraz z rodzicem wraca do domu. 

10. W przypadku stwierdzenia u ucznia objawów takich jak: gorączka, kaszel, duszność i 

problemy z oddychaniem to należy:  

a) Bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić o tym fakcie dyrektora ZSP nr 1 w 

Wiśle. 

b) Umieścić podejrzaną zakażeniem osobę w wyznaczonym pomieszczeniu, w 

przypadku gdy jest to dziecko – wyznaczona osoba zakłada kombinezon ochronny 

i pilnuje ucznia, do czasu kiedy zalecenia wyda Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna. 

c) Bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić o tym fakcie rodziców/opiekunów 

prawnych (rodzic zobowiązuje się, że na czas pobytu dziecka w szkole będzie 

dostępny pod telefonem ). 

11. Podczas zajęć rewalidacyjnych opiekę nad uczniem pełni  nauczyciel  w godzinach 

zajęć. 

12. Nauczyciel  w przystępny sposób wyjaśni dziecku, jakie zasady bezpieczeństwa 

obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone. 

13. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w zewnętrznym udostępnionym obiekcie szkoły 

zgodnie ze stosowną  procedurą. 

14. Podczas zajęć rewalidacji i rewalidacji ruchowej dopuszcza się korzystanie ze sprzętu 

sportowego potrzebnego do zajęć (sprzęt, który można zdezynfekować). Po 

skończonych ćwiczeniach należy zdezynfekować sprzęt i odłożyć go na wyznaczone 

miejsce.  

15. Dzieci nie przynoszą prywatnych zabawek i gier na zajęcia. 



16. Sala, w której organizowane są zajęcia wietrzona jest co najmniej raz na godzinę i 

podczas pobytu dzieci na zewnątrz szkoły. 

17.  Nauczyciel zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed 

i po zajęciach, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. 

Zorganizuje ponadto pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji. 

18. Należy zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy 

kasłania.  

19. Opuszczając placówkę dziecko doprowadzane jest przez nauczyciela do rodzica lub 

osoby upoważnionej, która oczekuje przy drzwiach wejściowych, za pisemną zgodą 

rodzica dziecko może samodzielnie opuścić placówkę. 

 

 


