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Procedury bezpieczeństwa dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych,  

w Szkole Podstawowej nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku od 18 maja 2020 r. do 

odwołania 

 

 

I. Cel 

Celem procedury jest określenie zasad organizacji opieki i zapewnienia bezpieczeństwa 

dzieciom uczestniczącym w zajęciach rewalidacyjnych, w Szkole Podstawowej nr 19 im. 

Mieszka I w Białymstoku w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

 

II. Zakres procedury 

Procedurę należy stosować w Szkole Podstawowej nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku.   

 

III. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku, nauczyciele 

prowadzący zajęcia rewalidacyjne.  

 

IV. Postanowienia szczegółowe 

 

Od 18 maja 2020 r. przywracamy możliwość (za zgodą rodziców), prowadzenia 

bezpośrednich zajęć dla dzieci mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z 

uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra 

Edukacji Narodowej. 

 

Organizacja zajęć rewalidacyjnych 

1. Zajęcia rewalidacyjne to indywidualna terapia ucznia ze specjalistą. 

2. Zajęcia prowadzi specjalista pracujący z dzieckiem przed zawieszeniem zajęć w 

szkole. 

3. W zajęciach rewalidacyjnych mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

4. W wejściu do szkoły dokonuje się pomiaru temperatury. Wyznaczony przez dyrektora 

pracownik szkoły mierzy temperaturę dziecku termometrem bezdotykowym w 

obecności rodzica. W czasie pobytu dziecka w szkole temperatura jest mierzona 

również, gdy zajdzie taka potrzeba. Warunkiem wejścia ucznia na teren szkoły jest 

wyrażenie zgody przez Rodzica/opiekuna na pomiar temperatury ciała ucznia. 

5. Rodzic/opiekun ma obowiązek zapoznać się z obowiązującymi w szkole procedurami 

i podpisać oświadczenie – Załącznik nr 4. 

6. Dziecko nie zostaje przyjęte na zajęcia, jeśli występuje, jeden z następujących 

warunków: 

a) dziecko ma podwyższoną temperaturę ciała, powyżej 37,5°C; 

b) pracownik zaobserwował u dziecka katar, kaszel, kichanie; 

c) rodzic odpowiedział twierdząco na którekolwiek z pytań z wywiadu: 

 czy dziecko jest zdrowe i nie wykazuje objawów infekcji lub innych chorób? 

 czy rodzice lub osoby współzamieszkujące mieli kontakt z osobami chorymi na 

COVID-19? 
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 czy rodzice/opiekunowie prawni lub osoby współzamieszkujące nie mają 

objawów infekcji lub objawów grypopodobnych? 

7. Rekomenduje się termometr, najlepiej bezdotykowy  i dezynfekuje go po użyciu w 

danej grupie. W przypadku innych termometrów niż termometr bezdotykowy 

konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu. 

9. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. W miarę 

możliwości dzieci powinny być odprowadzane i odbierane ze szkoły przez tę samą, 

zdrową osobę dorosłą. 

10. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać 

ucznia do szkoły (dziecko również powinno przebywać w domu na kwarantannie). 

11. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły -

wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w 

odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie 

przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

12. Uczniowie uczęszczający na zajęcia przybywają do szkoły w ściśle określonych 

godzinach, wyznaczonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia. Nauczyciele czeka 

na ucznia w wyznaczonym miejscu, uczeń zmienia obuwie (ma ze sobą worek) i razem 

z nauczycielem udaje się do przydzielonej sali. Po skończonych zajęciach nauczyciel 

odprowadza ucznia do wyjścia, gdzie na ucznia powinien oczekiwać rodzic/opiekun.  

13. Każde spotkanie odbywać się będzie w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. 

14. Należy zadbać o to, aby sale były wietrzone raz na godzinę, w czasie przerwy, a w 

razie potrzeby także w czasie zajęć. 

15. Odległości pomiędzy stanowiskami dla ucznia i specjalisty powinny wynosić min. 

1,5m. 

16. W salach, w których będą prowadzone zajęcia, nie może być zabawek, przedmiotów, 

sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (np. pluszowe 

zabawki), a wykorzystywane przybory sportowe – piłki, skakanki, obręcze należy 

dokładnie czyścić lub dezynfekować.  

17. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze.  

18. Uczeń nie powinien przynosić na zajęcia niepotrzebnych przedmiotów. 

19. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniem a 

prowadzącym zajęcia. 

20. Specjaliści powinni przygotować drogi szybkiej komunikacji z rodzicami (wykaz 

telefonów w dostępnym miejscu). 

21. Personel pomocniczy nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz specjalistami. 

22. Obecność osób trzecich w szkole zostaje ograniczona do niezbędnego minimum, przy 

zachowaniu wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

23. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci z zajęć rewalidacyjnych 

mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, innych 

dzieci i ich rodziców, wynoszący, co najmniej 2 metry. 

24. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, należy je odizolować w 

wyznaczonym miejscu, z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób, i 

niezwłocznie powiadomić rodziców w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły. 

 

 


