
Zasady organizowania zajęć rewalidacyjnych  

i zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów 

 Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej w okresie od 18 maja br. możliwe jest  

organizowanie na terenie szkoły zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów. 

Zajęcia mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich zależy od decyzji rodziców/prawnych 

opiekunów dzieci objętych nimi. 

I. Organizacja zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych 

 

1. Zajęcia rewalidacyjne i rewalidacyjno-wychowawcze prowadzone będą od dnia 25 

maja br. 

2. Zajęcia organizowane są tylko dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę 

zorganizowania ich dla swoich dzieci. 

3. Rodzaj prowadzonych zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych z 

uczniem musi wynikać wprost z zaleceń zapisanych w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

4. Zajęcia prowadzone są zgodnie z indywidualnym planem, ułożonym dla każdego 

ucznia. 

5. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w małych grupach dostosowanych do 

potrzeb i możliwości wszystkich uczestników zajęć.  

6. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do posiadania własnych podręczników, zeszytów i 

przyborów, których nie mogą pożyczać sobie wzajemnie. 

 

II. Zasady bezpiecznego przebywania na terenie szkoły podczas zajęć rewalidacyjnych i 

rewalidacyjno-wychowawczych, zgodne z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego  

 

1. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły muszą stosować się do wewnętrznych procedur 

bezpieczeństwa. 

2. W szkole nie mogą przebywać osoby z zewnątrz w tym rodzice i opiekunowie uczniów. 

3. W sytuacjach podyktowanych wyższą koniecznością dopuszcza się przebywanie na 

terenie szkoły osób z zewnątrz za zgodą dyrektora i po wpisaniu się petenta do rejestru 

wejść i wyjść. 

4. Sale lekcyjne przeznaczone na prowadzenie zajęć są odpowiednio przygotowane: 

usunięto z nich przedmioty, których nie da się zdezynfekować, stoliki uczniowskie 

ustawione są w sposób umożliwiający zachowanie 1,5 metrowego dystansu między 

uczniami, każdy uczeń ma zapewnioną wymaganą przestrzeń 4 m2. 



5. Sale lekcyjne wietrzy się co najmniej raz na godzinę, dezynfekuje się blaty stolików, 

krzesła, pomoce dydaktyczne używane w czasie zajęć oraz inne powierzchnie 

najczęściej dotykane. Dezynfekcję przeprowadza się bezpośrednio po zakończeniu 

zajęć przez ucznia lub grupę uczniów. 

6. Każda sala, w której prowadzone są zajęcia wyposażona jest w środki do dezynfekcji. 

7. Do szkoły nie mogą przychodzić uczniowie chorzy oraz Ci, u których w domu przebywa 

ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 

8. Na zajęcia  uczniowie przychodzą nie wcześniej niż 3 minuty przed ich rozpoczęciem. 

9. Wszyscy uczestnicy zajęć zobowiązani są do zakrywania nosa i ust w czasie 

przebywania w szkole oraz w drodze do i ze szkoły. 

10. Wchodząc do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce w ustawionym, w 

wejściu głównym  automacie do dezynfekcji. 

11. Nie należy podawać ręki na powitanie, należy zachować dystans do drugiej osoby, 

unikać dotykania twarzy. 

12. Nie przewiduje się organizacji żywienia dla uczniów przychodzących na zajęcia 

rewalidacyjne. 

13. W szkole wyłączone są źródełka wody pitnej. 

14. Uczniowie mogą przynosić ze sobą drugie śniadanie i picie. 

15. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem uczestnika zajęć, 

niezwłocznie podejmuje się działania opisane w Procedurze postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 


