
Procedura organizacji zajęć rewalidacyjnych  w Szkole Podstawowej nr 5 

w Siemianowicach Śl. w okresie pandemii COVID-19 

 

1. Zajęcia rewalidacyjne na terenie szkoły odbywają się tylko za pisemną zgodą rodziców.  

2. W przypadku braku zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego z charakteru zajęć lub 

zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób 

zmniejszający ryzyka, należy kontynuować pracę z uczniami w wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość.  

3. Dyrektor ustala harmonogram zajęć rewalidacyjnych.   

4. Uczeń przychodzi do szkoły tylko w wyznaczonym terminie.  

5. W przypadku nieobecności ucznia, rodzic zobowiązany jest do poinformowania szkoły 

drogą telefoniczną.  

6. Zabrania się przychodzenia do szkoły ucznia chorego lub w przypadku gdy ktoś w domu 

przebywa na kwarantannie lub izolacji.  

7. Warunkiem wejścia ucznia do szkoły jest przyniesienie pisemnego oświadczenia 

rodziców /Załącznik nr 1/. 

8. Uczeń wchodzi do szkoły tylko wejściem bocznym obok świetlicy. Jeżeli 

przyprowadzany jest przez rodzica, pozostaje on w wyznaczonym miejscu i czeka na 

odbiór dziecka przez nauczyciela.  

9. Przed wejściem na teren szkoły dezynfekuje lub myje ręce.  

10. Nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne przypomina uczniom o przestrzeganiu 

zasad bezpieczeństwa.  

11. Zasady bezpieczeństwa w czasie zajęć rewalidacyjnych:  

 zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć, 

 regularne wietrzenie pomieszczeń, 

 regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych 

i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć, 

 regularne czyszczenie powierzchni wspólnych: klamek drzwi wejściowych, 

poręczy, blatów, oparć krzeseł, sprzętu do rehabilitacji, 

 dezynfekowanie powierzchni dotykowych: biurek, stolików/ławek, klawiatur, 

myszek, włączników świateł, 

 podejmowanie powyższych działań po zakończeniu zajęć przez uczestnika 

i przed rozpoczęciem zajęć przez kolejną osobę,  

12. Ogólne zasady bezpieczeństwa na terenie szkoły:  

 zakaz podawania sobie ręki na powitanie, 

 częste mycie rąk wodą z mydłem, 

 unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 

 zachowywanie 2 m dystansu społecznego, 

 zasłanianie w odpowiedni sposób twarzy podczas kichania czy kasłania,  

 unikanie skupisk uczniów, zachowywanie dystansu społecznego (2 m) na 

korytarzu, w toalecie i innych pomieszczeniach wspólnych na terenie szkoły.  

13. Ustala się ścieżkę szybkiej komunikacji z rodzicami – telefon (aktualny numer 

w sekretariacie na oświadczeniu).  

14. Uczeń wychodząc ze szkoły udaje się od razu do domu, stosuje ochronę twarzy.  

 


