
Załącznik nr  6 do zarządzenia nr 16/2020  

 dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi z dnia 22 maja 2020r. 

 

Procedura organizacji zajęć 

rewalidacyjnych oraz wczesnego wspomagania rozwoju 
 

Warunki sanitarne: 

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

objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej. 

2. Zalecane jest używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia oraz dzieci w 

sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych. Dla dziecka środki ochrony 

indywidualnej zapewnia rodzic/opiekun prawny (maseczka, przyłbica, rękawiczki).  

3. Wszystkich pracowników, w szczególności przed zajęciami i podczas ich trwania obowiązuje: 

a. higiena rąk (mycie i dezynfekcja), 

b. higiena dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym 

łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego 

kosza i umyć ręce). 

4. Zasady obowiązują: 

a. przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą, 

b. po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, 

c. po usunięciu środków ochrony osobistej. 

5. Zaleca się, aby nie nosić biżuterii na terenie szkoły – na rękach poniżej łokcia nie można 

nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, 

dezynfekcję rąk. 

6. W budynku szkoły zapewnione są środki czystości (mydło, ręczniki papierowe), a przy 

wejściu i w pomieszczeniu przeznaczonym do pracy z uczniem  środki do dezynfekcji. 

7. Szkoła zapewnia specjalnie zamykany i opisany kosz na zużyte środki ochrony 

indywidualnej. Obok kosza lub na nim zamieszcza się informację: „Kosz na zużyte środki 

ochrony indywidualnej”. 

8. Podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych, z wyjątkiem tych, które wykorzystywane są jako środki dydaktyczne. 

9. Podczas zajęć obowiązuje zakaz jedzenia, woda do picia we własnej butelce. Natomiast w 

miarę możliwości zaleca się powstrzymanie się od picia. 

10. Nauczyciele prowadzący zajęcia informują dzieci i młodzież, w sposób dostosowany do ich 

możliwości psychofizycznych, o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny 

oraz przekazują im wskazówki Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie. 

11. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia należy regularnie wietrzyć. 

12. Pracownicy obsługi zobowiązani są do regularnego dezynfekowania często używanych 

powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć. W szczególności ważne 

jest: 

a. regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, poręczy, 

blatów, oparć krzeseł, sprzętu 



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

włączników świateł. 

c. W szczególności należy przeprowadzić takie działania po zakończeniu zajęć przez uczestnika 

(w przypadku zajęć indywidualnych) lub grupę uczestników i przed rozpoczęciem zajęć przez 

uczestnika lub drugą grupę uczestników. 

13. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć należy 

niezwłocznie podjąć kroki, mających na celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu tej 

osoby od innych osób przebywających w szkole. Następnie należy zawiadomić rodzinę bądź 

osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz skontaktować się telefonicznie z 

powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do 

dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną. 

14. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy powinni pozostać w domu, 

powiadamiając pracodawcę, a następnie skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić 

pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

15. Zaleca się, aby każdy pracownik/rodzic/opiekun prawny na bieżąco śledził informacji 

Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach 

https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących 

przepisów prawa. 

W zakresie organizacji szkoły: 

1. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz wstępu osób, których obecność nie jest konieczna do 

zapewnienia realizacji zajęć. Przed wejściem do budynku szkoły oraz na stronie internetowej 

zamieszcza się komunikat o treści: 

KOMUNIKAT 

„Na terenie szkoły obowiązuje zakaz wstępu osób, których obecność nie jest konieczna 

do zapewnienie realizacji odbywających się zajęć.” 

2. W miejscu widocznym przy wejście do szkoły zamieszcza się informację skierowaną do 

rodziców, że w razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie 

choroby zakaźnej wskazane jest pozostanie w domu i skorzystanie z teleporady medycznej.  

„Szanowni Rodzice, 

uprasza się, aby w razie stwierdzenia u dziecka lub rodzica niepokojących objawów 

wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej pozostać w domu i skorzystać z 

teleporady medycznej. Dbajmy o zdrowie własne i innych!” 

3. 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. 

4. Pomiar temperatury ciała u dzieci i młodzieży oraz kadry pedagogicznej i niepedagogicznej 

jest możliwy jedynie po uprzednim uzyskaniu ich zgody. W przypadku pracowników zgoda 

ma formę ustną a w przypadku rodziców uczniów pisemną dostarczoną do szkoły w 

zamkniętej kopercie zgodnie z wzorem, przekazanej  do pojemnika na korespondencję 

znajdującego się w głównym holu szkoły, przy wejściu głównym od ul. Kościelnej 6 w godz. 

pracy szkoły (8.00-16.00) lub przesłaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

bezpośrednio do nauczyciela realizującego zajęcia, nie później niż dzień przed planowanym 

terminem spotkania. 



5. Uczniowie wchodzący do budynku szkoły są zobowiązani do dezynfekowania rąk. Przy 

wejściu głównym dostępny jest płyn dezynfekujący. 

6. W przypadku złego samopoczucia dzieci i młodzieży, nauczyciel prowadzący zajęcia lub 

dyrektor szkoły albo pracownik sekretariatu niezwłocznie telefonicznie informuje rodziców. 

7. W przypadku braku kontaktu z rodzicami dyrektor szkoły lub nauczyciel prosi o pomoc 

policję, straż miejską a w przypadku pogarszającego się stanu zdrowia ucznia, wzywa się 

pogotowie. 

 

W zakresie prowadzenia zajęć z uczestnikami obowiązują następujące zasady: 

1. Ograniczenie kontaktów kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z dziećmi i 

młodzieżą, uczestniczących w zajęciach rewalidacyjnych lub wczesnego wspomagania 

rozwoju, od uczestników zajęć oraz od kadry prowadzącej te zajęcia. 

2. Na zajęciach może przebywać jeden uczestnik. 

3. 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, nieprzekraczającym 4 uczniów. (Liczbę uczniów ustala dyrektor.) 

4. Wielkość sal dostosowana jest do liczby uczestników zajęć – minimalna przestrzeń do 

prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jednego 

uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz pomocy nauczyciela.  

5. 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, należy kontynuować pracę z dziećmi lub uczniami z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zgoda na udział w zajęciach na 

terenie szkoły jest równoznaczna z rezygnacją z tych zajęć w formie kształcenia na odległość. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        Rumia, ……....maja 2020 r. 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

    

O ś w i a d c z e n i e 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki (imię i 

nazwisko)…………................................................................, z grupy ……….. w zajęciach 

wczesnego wspomagania rozwoju na terenie szkoły. 

Zapoznałam/em się z “Procedurą organizacji zajęć rewalidacyjnych oraz wczesnego wspomagania 

rozwoju” i wytycznymi GIS, MZ, MEN. 

O terminie, godzinie zajęć oraz numerze wyznaczonej sali otrzymam informację w osobnej 

wiadomości po dopełnieniu czynności formalnych oraz po wyrażeniu zgody organu prowadzącego 

(plan będzie ułożony biorąc pod uwagę możliwości szkoły oraz prowadzących, nie możemy zapewnić, 

że zajęcia będą się odbywać w ten sam dzień i, że jedne będą następować po drugich). 

Mam świadomość, że zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych i zobowiązuję się do 

ich respektowania. 

 

………………………………………. 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

  

Ja niżej podpisany/podpisana, wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego 

dziecka  termometrem bezdotykowym profilaktycznie jeden raz dziennie w przed wejściem  dziecka 

do szkoły oraz w razie wystąpienia objawów chorobowych. W razie wystąpienia objawów 

chorobowych zobowiązuje się do natychmiastowego odbioru dziecka ze szkoły  

 

………………………………………. 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

  

Ja niżej podpisany/podpisana, oświadczam, że nikt z domowników, w okresie ostatnich 14 dni: 

• nie przebywa lub nie przebywał w kwarantannie  

• nie przebywał w transmisji koronawirusa 

• nie miał kontaktu z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewano zakażenie koronawirusem 

oraz że: 

• u mojego dziecka nie występują objawy: gorączka, kaszel, uczucie duszności 

 

 

………………………………………. 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

  

Jestem świadomy/świadoma, że podczas przebywania mojego dziecka na terenie Szkoły Podstawowej 

nr 1 w Rumi, pomimo stosowanych procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz zastosowanych 

środków ochronnych, może dojść do zakażenia koronawirusem SARS-CoV-19. Rozumiem i 

podejmuję ryzyko zakażenia oraz wystąpienia powikłań choroby COVID-19, a także przeniesienia 

zakażenia na inne osoby, w tym członków mojej rodziny. 

          

         ………………………………………. 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)  
                                                    



…………………………………….                                   Rumia, ……....maja 2020 r. 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

    

O ś w i a d c z e n i e 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki (imię i 

nazwisko)…………................................................................, ucznia/uczennicy klasy ……….. w 

zajęciach rewalidacyjnych na terenie szkoły. 

Zapoznałam/em się z “Procedurą organizacji zajęć rewalidacyjnych oraz wczesnego wspomagania 

rozwoju” i wytycznymi GIS, MZ, MEN. 

O terminie, godzinie zajęć oraz numerze wyznaczonej sali otrzymam informację w osobnej 

wiadomości po dopełnieniu czynności formalnych oraz po wyrażeniu zgody organu prowadzącego 

(plan będzie ułożony biorąc pod uwagę możliwości szkoły oraz prowadzących, nie możemy zapewnić, 

że zajęcia będą się odbywać w ten sam dzień i, że jedne będą następować po drugich). 

Mam świadomość, że zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych i zobowiązuję się do 

ich respektowania. 

 

………………………………………. 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

  

Ja niżej podpisany/podpisana, wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego 

dziecka  termometrem bezdotykowym profilaktycznie jeden raz dziennie w przed wejściem  dziecka 

do szkoły oraz w razie wystąpienia objawów chorobowych. W razie wystąpienia objawów 

chorobowych zobowiązuje się do natychmiastowego odbioru dziecka ze szkoły. 

 

 

………………………………………. 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

  

Ja niżej podpisany/podpisana, oświadczam, że nikt z domowników, w okresie ostatnich 14 dni: 

• nie przebywa lub nie przebywał w kwarantannie  

• nie przebywał w transmisji koronawirusa 

• nie miał kontaktu z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewano zakażenie koronawirusem 

oraz że: 

• u mojego dziecka nie występują objawy: gorączka, kaszel, uczucie duszności 

 

 

………………………………………. 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

  

Jestem świadomy/świadoma, że podczas przebywania mojego dziecka na terenie Szkoły Podstawowej 

nr 1 w Rumi, pomimo stosowanych procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz zastosowanych 

środków ochronnych, może dojść do zakażenia koronawirusem SARS-CoV-19. Rozumiem i 

podejmuję ryzyko zakażenia oraz wystąpienia powikłań choroby COVID-19, a także przeniesienia 

zakażenia na inne osoby, w tym członków mojej rodziny. 

          

         ………………………………………. 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)  



                                                    

 

 

 


