PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIKOŁOWIE

Od poniedziałku, 18 maja 2020 r. dopuszcza się możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia
bezpośrednich zajęć dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
wymagających wsparcia, w tym zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.
Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz.U.2020 poz.871)

Organizacja zajęć rewalidacyjnych
W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2, zajęcia rewalidacyjne na terenie szkoły będą
prowadzone bezpośrednio z uczniem z zachowaniem zasad sanitarnych:


W zajęciach nie mogą uczestniczyć uczniowie oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci
kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.



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.



Uczeń powinien przyjść do szkoły wyposażony w środki ochrony indywidualnej (maskę lub
przyłbicę, rękawiczki, fartuch w razie potrzeby); na terenie szkoły są wywieszone instrukcje
prawidłowego ich stosowania.



Należy dbać o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego (minimum 1,5 m), przy
uwzględnieniu potrzeb ucznia.



Zajęcia rewalidacyjne odbywać będą się z danym uczniem w tej samej, wcześniej wyznaczonej,
sali.



Podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów.



Sala, w której odbywać będą się zajęcia będzie regularne wietrzona i dezynfekowana po
zajęciach.



Uczeń i nauczyciel ma obowiązek:
a. zachować higienę rąk – umyć ręce/zdezynfekować je po wejściu do szkoły i po zakończeniu
zajęć, po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, po usunięciu środków
ochrony osobistej,
b. zachować higienę 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,
c. w miarę możliwości używać osłony ust i nosa – stosować maskę, przyłbicę



Uczeń i nauczyciel nie powinien nosić biżuterii w szkole – na rękach poniżej łokcia nie można
nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie,
dezynfekcję rąk.



Uczeń ma obowiązek unikać większych skupisk uczniów, zachować dystans przebywając na
korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.



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



Szkoła zapewnia specjalnie zamykane i opisane kosze na zużyte środki ochrony indywidualnej.



W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć niezwłoczne
podjęte zostaną następujące kroki:
 odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu tej osoby od innych osób przebywających w szkole
 zawiadomienie rodziców bądź osoby wskazanej do kontaktu o zaistniałej sytuacji
 skontaktowanie się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania
decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.

Ogólne zasady sanitarne


Do szkoły nie mogą wejść osoby, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji
zajęć.



Osoba wchodząca do budynku szkoły ma obowiązek zdezynfekować ręce przed wejściem na
zajęcia;



Rewalidator pozostaje w stałym kontakcie z rodzicami ucznia, informuje o procedurze
bezpiecznego korzystania z zajęć rewalidacyjnych i o postępowaniu w przypadku złego
samopoczucia ucznia.

Przydatne instrukcje:
mycia rąk https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
dezynfekcji rąk https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
 prawidłowego zdejmowania maseczki
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/
 prawidłowego zdejmowania rękawiczek
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

