
Procedura prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i WWRD 

Od 18 maja br. możliwe jest organizowanie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
zajęć rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkole, której 
działalność została czasowo ograniczona w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.   

Zajęcia te mają charakter dobrowolny a uczestnictwo w nich zależy od decyzji rodziców 
dzieci i młodzieży. Przy organizacji zajęć   uwzględniono możliwości placówki oraz 
bezpieczne warunki ich realizacji. 

1. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy 
są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.  

2. Szkoła zapewnia środki czystości (mydło, ręczniki papierowe) oraz przy wejściu i w 
każdym pomieszczeniu wspólnego użytku środków do dezynfekcji, 

3. Przed wejściem na teren szkoły należy zdezynfekować ręce. 

4. Zaleca się w miarę możliwości używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące 
zajęcia oraz informowanie dzieci i młodzieży o konieczności stosowania tego 
rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, 

5. Zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej należy wyrzucać do zamykanych, 
wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach. 

6. Obowiązuje zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć. 

7. Nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne informuje dzieci i młodzież, w sposób 
dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, o ryzyku, jakie niesie ze sobą 
nieprzestrzeganie zasad higieny. 

8. Po każdej godzinie zajęć następuje przerwa w celu wywietrzenia sali. 

9. Po zajęciach  dezynfekowane są często używane powierzchnie użytkowe 
i wyposażenie wykorzystywane do zajęć. W szczególności ważne jest: 

 regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, 
poręczy, blatów, oparć krzeseł, sprzętu do rehabilitacji, 

 dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, 
klawiatur i myszek, włączników świateł. 

10. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć 
niezwłocznie należy odizolować dziecko  w wyznaczonym pomieszczeniu. Następnie 
należy zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji 
oraz skontaktować się telefonicznie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną 
w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną. 

11.  Na teren szkoły nie wchodzą osoby, których obecność nie jest konieczna do 
zapewnienia realizacji zajęć. 

12. W razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby 
zakaźnej u dziecka wskazane jest pozostanie dziecka w domu i skorzystanie z 
teleporady medycznej. 

13. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały 
kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną 
o zakażenie. 



14. Pomiar temperatury ciała u dzieci i młodzieży możliwy jest jedynie po uprzednim 
uzyskaniu zgody ich rodziców/opiekunów prawnych. 

15. Nauczyciele są zobowiązani uzgodnić  szybką  ścieżkę komunikacji z rodzicami dzieci 
i młodzieży w przypadku ich złego samopoczucia. 

16.  Ogranicza się kontakty kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z dziećmi i 
młodzieżą uczestniczących w zajęciach rewalidacyjnych oraz zajęć wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka od uczestników zajęć oraz od kadry prowadzącej te 
zajęcia. 

17. W przypadku zajęć grupowych grupa uczestników zajęć musi być dostosowana do 
potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży przy uwzględnieniu konieczności 
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć. Zaleca się 
pracę indywidualną lub w małych grupach o stałym składzie. 

18. Zajęcia rewalidacyjne odbywają się w sali 210 (dla 1 ucznia) i w sali 20.  

19. Zaleca się częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekowanie preparatami na 
bazie alkoholu (min. 60%). 

20.  Po każdych zajęciach przed zmianą grupy uczestników dezynfekuje się sprzęt 
rehabilitacyjny, biurka, stoły, klamki, włączniki światła – muszą być one regularnie 
przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego.  

21. Nauczyciel informuje dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o 
unikaniu dotykania oczu, nosa i ust. 

22. Nauczyciel dbanie o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy 
uwzględnieniu potrzeb dzieci i młodzieży. 

23. 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 ryzyka, kontynuuje się pracę z dziećmi lub uczniami z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 


