
Procedury bezpieczeństwa podczas zajęć rewalidacyjnych 

w Szkole Podstawowej nr 2 w Piszu 

 
 
1. Od 18 maja br. Szkoła Podstawowa nr 2 w Piszu organizuje dla dzieci 

posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym zajęcia rewalidacyjne; 
 
2. Zajęcia mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich zależy od decyzji 

rodziców dzieci; 
 
3. Przy organizacji zajęć uwzględniono możliwości placówki oraz bezpieczne warunki ich 

realizacji; 
 

 

W zakresie organizacji zajęć: 

 
1. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko te dzieci, których rodzice zgłosili wcześniej 

udział w zajęciach i podpisali oświadczenie (załącznik nr 1) 
 
2. Na teren placówki mogą wchodzić tylko pracownicy szkoły i dzieci zgłoszone do 

udziału w zajęciach rewalidacyjnych; 
 
3. Rodzice, którzy zgłosili chęć udziału dziecka w rewalidacjach zobowiązani są 

do uaktualnienia swojego numeru telefonu; 
 
4. Dzieci przychodzą na zajęcia zgodnie z ustalonym wcześniej z rodzicami i 

nauczycielem terminem;  
5. Zajęcia prowadzone są z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego ok. 

1,5 metra; 
 

 

W zakresie warunków sanitarnych: 

 
1. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci oraz kadra pedagogiczna, którzy są 

objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej; 
 
2. Pracownicy szkoły zostali wyposażeni w środki ochrony indywidualnej (maski, 

przyłbice, rękawiczki, fartuchy w razie potrzeby) oraz instrukcję prawidłowego ich 
stosowania; 

 
3. Środki ochrony osobistej dziecka zobowiązany jest zapewnić rodzic; 

4. Rodzice nie wchodzą na teren szkoły; 

 
5. Uczeń będzie miał zrobiony pomiar temperatury ciała przy wejściu do szkoły i jeżeli 

zaistnieje taka konieczność w trakcie zajęć. 
 
6. Pracownicy szkoły zostali zapoznani z Procedurą bezpieczeństwa w Szkole 

Podstawowej nr 2 w Piszu w związku z zagrożeniem COVID – 19; 
 
7. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk. Wszyscy wchodzący 

zostali zobligowani do korzystania z niego; 
 
8. W szkole przy wejściu, sanitariatach i na stronie szkoły znajdują się informacje promujące 

zasady higieny i postępowania w czasie zagrożenia zakażeniem koronawirusem 

COVID – 19: 
9. Pracownicy szkoły zostali zobowiązani do stosowania środków ochrony osobistej oraz 

mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie; 
 



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

 
11. Pracownicy szkoły informują dzieci w sposób dostosowany do ich możliwości 

psychofizycznych o konieczności stosowania środków ochrony osobistej oraz o ryzyku, 
jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny; 

 
12. Pomieszczenia , w których prowadzi się zajęcia są  regularnie wietrzone; 
 
13. Często używane powierzchnie użytkowe i wyposażenie wykorzystywane do zajęć jest 

regularnie dezynfekowane, w szczególności po zakończeniu zajęć przez uczestnika   
(w przypadku zajęć indywidualnych) lub grupę uczestników i przed rozpoczęciem 
zajęć przez uczestnika lub drugą grupę uczestników. 





 


