
  

 

PROCEDURY ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W PRZEWORSKU  

W TRAKCIE EPIDEMII COVID -19 

 

I. Kryteria decydujące o udziale dziecka w zajęciach specjalistycznych w bezpośrednim 

kontakcie z nauczycielem w szkole po 18 maja 2020 r. 

 

 W zajęciach rewalidacyjnych lub wczesnego wspomagania, organizowanych na terenie 

Szkoły Podstawowej Nr 1 mogą uczestniczyć uczniowie, których rodzice wyrazili pisemną 

zgodę na zajęcia w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem (załącznik nr 1). 

 Pomiar temperatury ciała u dzieci i młodzieży oraz kadry pedagogicznej  

i niepedagogicznej możliwy jedynie po uprzednim uzyskaniu ich zgody. 

 W zajęciach nie mogą uczestniczyć uczniowie objęci kwarantanną lub izolacją oraz  

z objawami chorobowymi (podwyższona temperatura, kaszel, katar, ogólne zmęczenie, 

objawy alergiczne: kaszel, katar) lub dzieci rodziców, u których występują objawy 

charakterystyczne dla SARS-CoV-2, a także uczniowie mieszkający w jednym domu  

z osobami objętymi kwarantanną. 

 Konieczne jest ustalenie szybkiej ścieżki komunikacji w przypadku złego samopoczucia 

ucznia lub osoby prowadzącej. 

 W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyko wynikające 

z charakteru zajęć lub zagrożenie zdrowotne, praca z dziećmi będzie kontynuowana  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

 

II. Wejście ucznia na teren szkoły 

 

 Przy wejściu do szkoły Higienistka szkolna/pracownik szkoły dokonuje pomiaru 

temperatury ucznia. W przypadku gdy termometr wskazuje temperaturę powyżej 37 stopni 

Celsjusza, odmawia się wejścia na teren placówki. 

 Przy wejściu do budynku szkoły będzie znajdował się płyn do dezynfekcji. Wszystkie 

osoby wchodzące na teren szkoły zobligowane są każdorazowo do dezynfekcji rąk.  

 Osoby trzecie powinny w placówce przebywać tylko w uzasadnionych przypadkach przy 

zachowaniu wszelkich środków ostrożności - wszystkie osoby przyprowadzające  

i odbierające dziecko są zobowiązane do noszenia indywidualnych osłon ust i nosa, zaleca 

się również noszenie jednorazowych rękawiczek. 



  

 

 Rodzice odprowadzający lub odbierający uczniów ze szkoły mogą przebywać tylko  

w wyznaczonej strefie tj. korytarz obok portierni. 

 Nauczyciel rewalidacji odbiera ucznia z korytarza obok portierni o wcześniej ustalonej 

godzinie, następnie pod opieką nauczyciela rewalidacji kieruje się do wyznaczonej toalety 

w celu dokładnego umycia rąk. 

 Uczeń, jak i nauczyciel prowadzący zajęcia, nie ma obowiązku zakrywania ust  

i nosa na terenie szkoły. 

 Nauczyciel prowadzący zajęcia ustala z rodzicem ścieżkę szybkiej komunikacji  

w przypadku złego samopoczucia ucznia. 

 

III. Zasady organizacji zajęć rewalidacyjnych oraz wczesnego wspomagania  

z uwzględnieniem ogólnych zaleceń sanitarnych 

 

 Zajęcia rewalidacyjne oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na terenie szkoły 

organizowane są w formie indywidualnej (uczeń-nauczyciel). 

 Czas trwania zajęć ustala nauczyciel prowadzący w porozumieniu z rodzicem. 

Tygodniowy wymiar zajęć nie może być mniejszy niż ustalony dotychczas. 

 Dostosowanie wielkości sali do liczby uczestników zajęć – minimalna przestrzeń do 

prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 

jednego uczestnika zajęć, w tym nauczyciela prowadzącego zajęcia. Odstęp pomiędzy 

nauczycielem a uczniem powinien wynosić min. 1,5 m. 

 Po każdych zajęciach należy dokonać dezynfekcji powierzchni dotykowych, np.: biurek  

i stolików/ławek, klawiatur i myszek, włączników świateł, jak również planowanych do 

pracy pomocy terapeutycznych. 

 Przed każdymi zajęciami oraz co najmniej raz na godzinę należy wywietrzyć salę. W miarę 

możliwości zaleca się prowadzenie zajęć przy otwartych oknach. 

 Wyjaśnienie uczniom, w sposób dostosowany do ich potrzeb, zasad bezpieczeństwa 

obecnie obowiązujących w placówce oraz wytłumaczenie dlaczego zostały wprowadzone. 

 Przypominanie uczniom w trakcie zajęć o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust. 

 Dbanie o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb 

dzieci i młodzieży. 

 W przypadkach wystąpienia objawów chorobowych i podwyższonej temperatury ciała  

u ucznia, należy go odizolować w odrębnym, wyznaczonym do tego pomieszczeniu 

wyposażonym m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący (będzie to gabinet 

higienistki szkolnej) i niezwłocznie poprosić opiekunów, aby odebrali dziecko ze szkoły,  



  

 

a także zgłosić zaistniałą sytuację dyrekcji szkoły, która powiadomi najbliższą stację 

sanitarno - epidemiologiczną. 

 W przypadkach wystąpienia objawów chorobowych i podwyższonej temperatury ciała  

u pracownika szkoły (nauczyciela sprawującego opiekę, opiekuna, pracownika obsługi, 

administracji) należy taką osobę, odizolować w odrębnym w wyznaczonym do tego 

pomieszczeniu (gabinet higienistki szkolnej), zgłosić zaistniały fakt dyrekcji, która 

powiadomi najbliższą stację sanitarno - epidemiologiczną i podejmie stosowne działania 

według obowiązujących procedur. 

 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 ryzyko, należy kontynuować pracę z uczniami  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 

IV. Zasady korzystania z ciągów komunikacyjnych (korytarz, klatka schodowa) 

 

 Przemieszczając się po korytarzach oraz klatce schodowej zaleca się unikać i ograniczyć 

do minimum dotykanie powierzchni, ławek, włączników światła, uchwytów, ścian, 

poręczy itp. (dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie placówki). 

 Przebywając w tych miejscach, należy zachowywać dystans społeczny. 

 Dzieci przemieszczają się po korytarzu i klatce schodowej tylko pod opieką 

nauczyciela/opiekuna/rodzica w sytuacjach niezbędnych (przyprowadzanie/odbieranie 

dziecka, wyjście do toalety itp.). 

 Personel obsługi powinien na bieżąco dbać o utrzymanie czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych (poręczy, klamek, 

włączników światła, uchwytów itp.) oraz powierzchni płaskich (podłogi, blaty itp.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


