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SZKOŁA PODSTAWOWA NR Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W EŁKU  
PROCEDURY ORGANIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH Z UCZNIAMI  

OD DNIA 25 MAJA 2020 R. 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego 
Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej dla szkół podstawowych. 

2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia 
wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów, 
nauczycieli, rodziców oraz pracowników niepedagogicznych. 

§ 2 

Sposób organizowania zajęć 

1. Od dnia 25.05.2020 r. na terenie SP7 z IO w Ełku, zgodnie z tygodniowym planem 
zajęć, mogą odbywać się zajęcia rewalidacyjne dla uczniów.  

2. Zajęcia są prowadzone za wyraźną zgodą rodzica/opiekuna prawnego. W przypadku 
braku zgody rodzica kontynuuje się pracę z uczniami z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość. 

3. Zgodę pisemną na realizację zajęć rewalidacyjnych na terenie szkoły uczniowie 
przekazują nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. 

4. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza 
niż 4 m² na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz pomocy 
nauczyciela, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy 
stolikami w sali podczas zajęć. 

5. Wietrzenie sali, w której odbywają się zajęcia, przeprowadza się raz na godzinę, po 
skończonych każdych zajęciach z uczniem. 

6. W zajęciach nie mogą uczestniczyć uczniowie oraz kadra pedagogiczna, którzy są 
objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej COVID-19.  

7. Dokonuje się pomiaru temperatury ciała u uczniów oraz kadry pedagogicznej i 
niepedagogicznej, za zgodą osoby, której temperatura jest mierzona, a w przypadku 
uczniów za zgodą rodzica/opiekuna prawnego. 

8. W razie potrzeby pracownikom zapewnia się środki ochrony indywidualnej. 
9. W czasie zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów. 
10. Zabrania się wstępu na teren szkoły osób, których obecność nie jest konieczna do 

zapewnienia prawidłowej realizacji zajęć. 
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11. Zobowiązuje się uczniów do zabierania z sobą tylko rzeczy i przedmiotów 
niezbędnych w celu zminimalizowania korzystania z szatni. 

12. Uczeń przed zajęciami, odbierany będzie ze strefy rodzica przez pielęgniarkę szkolną, 
którą zmierzy temperaturę. Następnie pielęgniarka  przekazuje ucznia upoważnionemu 
przez Dyrektora Szkoły prawnikowi niepedagogicznemu i ten prowadzi ucznia do sali 
zajęć. Po skończonych zajęciach ucznia z Sali zajęć odbiera upoważniony przez 
Dyrektora Szkoły pracownik niepedagogiczny i przyprowadzi do strefy rodzica. 

13. Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do sal osobom postronnym. 

§ 3 

Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych 

1. 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.  

2. Pracownicy prowadzący zajęcia mają obowiązek stosowania przyznanych im środków 
ochrony osobistej (np. rękawiczek, maseczek itp.) oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym 
szczególnie: 

1) przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą,  
2) po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, 
3) po usunięciu środków ochrony osobistej. 

3. 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. 

§ 4 

Zasady izolacji 

1. W przypadku podejrzenia zarażenia się koronawirusem przez uczestnika zajęć należy 
go odizolować od innych osób przebywających w placówce w odrębnym 
pomieszczeniu, wyznaczonym przez Dyrektora.  

2. O podejrzeniu zarażenia należy niezwłocznie zawiadomić rodzinę lub osoby wskazane 
do kontaktu o sytuacji oraz skontaktować się telefonicznie z powiatową/wojewódzką 
stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego 
postępowania zgodnie z procedurą ogólną. 

3. Nauczyciele uzyskują od rodziców/prawnych opiekunów aktualne numery telefonów 
niezbędne do kontaktu w razie podejrzenia zarażenia COVID-19. 

4. W czasie izolacji uczestnik zajęć przebywa pod opieką wyznaczonego przez 
Dyrektora pracownika pedagogicznego szkoły.  
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5. W przypadku wystąpienia u nauczyciela objawów sugerujących zakażenie 
koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem 
indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny). Należy wstrzymać 
przyjmowanie dzieci oraz powiadomić właściwą powiatową stację sanitarno-
epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

6. Pracownik, o którym mowa w ust. 5, powinien oczekiwać na transport 
w wyznaczonym przez Dyrektora pomieszczeniu.  

7. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, niezbędne jest ustalenie 
obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego 
sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni 
dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).  

 

§ 5 

Pozostałe regulacje 

1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałanie COVID-19 będą 
przekazywane rodzicom za pośrednictwem cyfrowej platformy edukacyjnej 
wykorzystywanej w szkole. 

2. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców 
i opiekunów prawnych uczniów. 


