
Procedura  organizacji zajęć rewalidacyjnych   

w Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi  

 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego podczas organizacji zajęć rewalidacyjnych Szkoła będzie 

rygorystycznie przestrzegać następujących zasad: 

• Rodzice ucznia zgłaszającego się na zajęcia rewalidacyjne podpisują stosowne oświadczenia i przesyłają je 

na adres email szkoły sekretariat@sp11katowice.pl. 

• W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci 

kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej. 

• Rodziców i uczniów obowiązuje procedura przyprowadzania i odbierania uczniów po zajęciach. 

• W sali podczas zajęć jednocześnie przebywa tylko jeden uczeń. 

• W sali znajdują się przedmioty i sprzęty, które można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. 

• Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku 

szkolnym ucznia, w tornistrze. Nie zezwala się na korzystanie z szafek uczniowskich, ze względu na 

ograniczenia przemieszczania się po budynku szkoły. 

• Uczniowie każdorazowo zabierają przyniesione przez siebie przybory do domu. 

• Rodzice zobowiązani są do ich zdezynfekowania.  

• Uczniowie korzystają tylko z przyborów  przyniesionych z domu. Ze względów sanitarnych (brak 

możliwości dezynfekcji) nie mają dostępu do swoich rzeczy pozostawionych w szafkach/szufladach). 

• Szkoła zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, 

maseczki, ewentualnie przyłbice. 

• Nauczycielom nie wolno nosić biżuterii w szkole – na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych 

pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk, 

• Nauczyciele prowadzący zajęcia zobowiązani są, w miarę możliwości, do  używania osłony ust i nosa oraz 

informowania dzieci i młodzieży o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do 

ich możliwości psychofizycznych, 

• Nauczyciele informują dzieci i młodzież, w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, o o 

ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny oraz przekazywanie wskazówek Głównego 

Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie. 

• Szkoła zapewnia odpowiednią liczbę specjalnie zamykanych i opisanych koszy na zużyte środki ochrony 

indywidualnej. 

• W szkole obowiązuje wyrzucanie zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej do zamykanych, 

wyłożonych workiem foliowym koszy. 

• W szkole obowiązuje zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć. 

• Po każdych zajęciach wietrzone będą pomieszczenia oraz regularnie dezynfekowane będą używane 

powierzchnie użytkowe i wyposażenie wykorzystywane do zajęć.  

• W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć niezwłoczne podjęcie 

kroków mających na celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu tej osoby od innych osób 

przebywających w placówce oraz postępowanie zgodne z procedurą po9stępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia koronawirusem.. 

 


