
Załącznik nr 1 do zarządzenia  nr 18/2019/20120 dyrektora ZSP 22 z dnia  20 maja  2020 

 

Procedury prowadzenia bezpośrednich zajęć rewalidacji i wczesnego 

wspomagania rozwoju w ZSP  nr 22 we Wrocławiu. 

 

 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz MEN z dnia 15 maja 

2020r. dotyczące zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno –wychowawczych i wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 

marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. 

poz.322, 374 i 567) 

 

I. Zasady dotyczące organizacji i prowadzenia zajęć rewalidacyjnych 

oraz wczesnego wspomagania rozwoju 

 
1. Zajęcia w formie rewalidacji powinny być realizowane dla uczniów posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których ze względu na specjalistyczny 

charakter nie można prowadzić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, a są niezbędne do poprawy funkcjonowania ucznia. Zajęcia wczesnego 

wspomagania rozwoju powinny być realizowane dla dzieci posiadających orzeczenie 

o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, których ze względu na specjalistyczny 

charakter nie można prowadzić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, a są niezbędne do poprawy funkcjonowania dziecka. 

2. Zajęcia powinny być prowadzone z uwzględnieniem możliwości placówki przy 

zachowaniu całkowitej dobrowolności ze strony rodziców dzieci i młodzieży, ale też z 

zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć. 

3. Uczniowie/dzieci wchodzący do placówki muszą zdezynfekować dłonie płynem 

znajdującym się przy wejściu oraz uczniowie szkoły powinni mieć zakryte usta i nos. 

Pracownik portierni lub nauczyciel mierzy temperaturą dziecku wchodzącemu na 

teren szkoły, przedszkola. 

4. Zajęcia rewalidacyjne będą realizowane na terenie ZSP nr 22 indywidualnie w 

bezpośrednim kontakcie ucznia z nauczycielem specjalistą.  

5. Minimalna przestrzeń do zajęć dla ucznia w sali nie może być mniejsza niż 4 m ² na 1 

osobę (uczeń i nauczyciel). 

6. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku, w tornistrze lub we własnej szafce. 

7. Nauczyciel powinien organizować przerwy podczas zajęć, w interwałach adekwatnych 

do potrzeb. Uczeń spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

8. Nie są organizowane żadne wyjścia poza teren ZSP nr 22. 

9. Podczas zajęć zarówno uczeń szkoły jak i specjalista szkoły i przedszkola będą 

korzystali ze środków ochrony osobistej, tj. maseczek lub przyłbic (w zależności od 

możliwości psychofizycznych ucznia), rękawiczek.  



10. Podczas zajęć uczeń/dziecko będzie informowane o sposobie unikania dotykania oczu, 

nosa i ust. 

11. Po zakończonych zajęciach, zostaje przeprowadzona przez pracowników szkoły 

(dezynfekcja używanego sprzętu, biurek, stołów, klamek, włączników światła, 

poręczy –muszą być one regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub 

środka dezynfekcyjnego (najlepiej po każdych zajęciach i przy zmianie grupy 

uczestników), wietrzenie sali, w której przebywa uczeń/ dziecko wraz ze specjalistą, 

przynajmniej raz na godzinę. Wietrzenie sali należy do obowiązków nauczyciela 

prowadzącego zajęcia. 

12. W sali, w której odbywają się zajęcia rewalidacyjne nie mogą znajdować się 

przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować  

(np. pluszowe zabawki, gry planszowe, puzzle). Wszystkie przybory i zabawki po 

każdym użyciu przez ucznia należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

13. Uczeń/dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych 

przedmiotów lub zabawek. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający 

uczniów do/ze szkoły/ mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do 

pracowników oraz innych uczniów/dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m. 

14. Po zakończonych zajęciach rewalidacyjnych dziecko/uczeń jest odprowadzany przez 

nauczyciela prowadzącego zajęcia na następne zajęcia lub jest odprowadzany do 

wyjścia ze szkoły/przedszkola. 

 

 

II. Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka na zajęcia 

rewalidacyjne w ZSP nr 22we Wrocławiu w czasie trwania pandemii 

COVID 19 zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 

1. Jednym z warunków do przyjęcia dziecka na zajęcia rewalidacyjne jest wypełnienie i 

podpisanie obowiązujących podczas pandemii dokumentów: karta zapisu wraz ze 

zgodą rodzica, oświadczenie rodzica. 

2. Zajęcia rewalidacyjne/ odbywają się według harmonogramu, o którym rodzic/ prawny 

opiekun jest poinformowany z wyprzedzeniem. 

3. Przyprowadzenie i odebranie dzieci -wyłącznie przez rodziców i opiekunów prawnych 

lub przez upoważnione przez nich pisemnie osoby. 

4. Dziecko powinno być przyprowadzone do szkoły przez rodzica/ prawnego opiekuna 

na wyznaczoną godzinę i odebrane przez niego o określonej godzinie wskazanej przez 

specjalistę prowadzącego zajęcia. Zapis nie dotyczy dzieci będących uczestnikami 

zajęć opiekuńczych w szkole /przedszkolu. 

5. Rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzający lub odbierający dziecko powinni być 

zabezpieczeni w maseczkę i rękawiczki jednorazowe.  

6. Rodzice/prawni opiekunowie nie mają wstępu na teren szkoły/przedszkola, dziecko 

przekazują i odbierają w drzwiach osobie do tego upoważnionej.  

7. W czasie przyprowadzania dziecka na zajęcia i odbierania go z zajęć zarówno rodzic, 

jak i prowadzący zajęcia powinien przestrzegać odpowiedniej odległości 2 metrów.  



8. Na zajęcia rewalidacyjne  mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe bez żadnych 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz inne infekcje. 

9. Na zajęcia rewalidacyjne  dzieci są przyprowadzane i odbierane tylko i wyłącznie 

przez osoby zdrowe.  

10. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 

nie wolno przyprowadzać dziecka do ZSP 22. 

11. Z przyczyn niezależnych od prowadzącego (np. nagła choroba) zajęcia powinny być 

odwołane -rodzic jest zawiadomiony przez sekretariat szkoły. 

12. Na wypadek absencji dziecka na zajęciach rodzic jest zobowiązany do 

poinformowania z wyprzedzeniem pracownika sekretariatu szkoły/przedszkola, a 

sekretariat szkoły zawiadamia o tym fakcie prowadzącego mailowo 

sekretariat@zsp22.wroclaw.pl,  telefonicznie 71 798 67 10 -  szkoła. 

 

 

III. Procedura dotycząca zachowania higieny, czyszczenia i 

dezynfekcja pomieszczeń 

 

1. Wszystkie dzieci wchodzące do gabinetu, w którym odbywają się zajęcia 

rewalidacyjne muszą zdezynfekować dłonie płynem znajdującym się przy wejściu. 

Uczestnik zajęć w szkole powinien mieć zakryte usta i nos przyłbicą, którą zapewniają 

rodzice.  

2. Nauczyciel pilnuje, aby dziecko dokładnie umyło ręce przed i po zakończonych 

zajęciach. Ręce muszą być zdezynfekowane. 

3. Kierownik gospodarczy w szkole i woźna oddziałowa prowadzą codzienny monitoring 

prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości 

ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych -poręczy, klamek i 

powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatury, włączników. 

 

4. Nauczyciele, którzy będą prowadzili zajęcia z dziećmi są zaopatrzeni w indywidualne 

środki ochrony osobistej przez pracodawcę —jednorazowe rękawiczki, przyłbice , 

maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem. 

5. Po zajęciach jednorazowe środki ochrony osobistej są wrzucane przez ucznia i 

nauczyciela do specjalnie przygotowanego pojemnika . 

6. Po skończonych zajęciach , pomieszczenie powinno być wietrzone i dezynfekowane 

przez wyznaczoną do tego osobę.  

7. W przypadku podejrzenia zarażenia COVID-19 sposób postępowania według 

odrębnej obowiązującej w ZSP 22 procedury: postępowania na wypadek podejrzenia 

zarażenia COVID –19. 
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