
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS PROWADZENIA ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH 
OD DNIA 18 MAJA 2020r. W OKRESIE PANDEMII COVID-19 

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W SIKORZU 
 

Organizacja zajęć specjalistycznych w szkole: rewalidacyjnych, wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka, rewalidacyjno-wychowawczych. 

1. Przyjęcia dziecka na zajęcia specjalistyczne jest wynikiem zgody rodzica, na zorganizowanie takich 
zajęć na terenie szkoły. 

2. Na zajęcia specjalistyczne do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów 
chorobowych. 

3. Na zajęcia specjalistyczne do szkoły mogą uczęszczać dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie 
wyrazili zgodę na codzienny pomiar temperatury ciała ich dziecka przez pracowników szkoły. 

4. Każde dziecko/ grupa dzieci ma wyznaczoną do prowadzenia zajęć specjalistycznych stałą salę. 
5. Zajęcie rewalidacyjne i inne specjalistyczne są prowadzone indywidualnie lub w małej grupie, 

według opracowanego harmonogramu. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze odbywają się w domu 
dziecka. 

6. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć specjalistycznych nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 
dziecko i każdego opiekuna. 

7. Prowadzący zajęcia powinien poinformować dzieci i młodzież, w sposób dostosowany do ich 
możliwości psychofizycznych, o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust i konieczności regularnego 
mycia rąk. 

8. Podczas zajęć należy zadbać o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy 
uwzględnieniu potrzeb dzieci i młodzieży. 

9. W sali, w której przebywa dziecko lub grupa dzieci, nie mogą znajdować się przedmioty i sprzęty, 
których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. dywany, pluszowe zabawki, gry 
planszowe, puzzle). 

10. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. 
11. Sale muszą być wietrzone po każdych zajęciach. 
12. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci 

kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej. 
13. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno 

przyprowadzać dziecka do szkoły. 
14. Jeżeli rodzina dziecka korzystającego z zajęć specjalistycznych w szkole zostanie objęta 

kwarantanną, rodzic/prawny opiekun natychmiast poinformuje o tym fakcie placówkę: tel. 24 
2612826 lun email: spsikorz@wp.pl. 

15.  Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym 
pomieszczeniu - izolatorium i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego 
odebrania dziecka ze szkoły (rodzic powinien odebrać dziecko maksymalnie do dwóch godzin od 
powiadomienia). 
 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Wszystkie osoby wchodzące do placówki muszą zdezynfekować dłonie płynem znajdującym się przy 
wejściu do szkoły oraz powinny mieć zakryte usta i nos. Zakrywanie ust i nosa w placówce nie 
dotyczy dzieci, które nie ukończyły 4 roku życia i uczniów z problemami zdrowotnymi. 

2. Nauczyciele, pedagodzy specjalni, personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy 
zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na 
usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem, w przypadku przeprowadzania zabiegów 
higienicznych u dziecka. 

3. Wszyscy pracownicy mają obowiązek regularnego mycia rąk, w tym szczególnie: 
1) przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą, 
2) po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, 
3) po usunięciu środków ochrony osobistej. 
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4. Nie wolno nosić biżuterii w szkole – na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, 
zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk. 

5. Zużyte środki ochrony indywidualnej należy wyrzucać do specjalnie zamykanych i opisanych koszy 
wyłożonych workiem foliowym znajdujących się w wyznaczonych miejscach. 

6. Zakazuje się korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć. 
7. Panie sprzątające oraz pomoce nauczyciela dbają o dezynfekcję powierzchni dotykowych - poręczy, 

klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatury, włączników po zakończeniu zajęć 
indywidualnych lub grupowych i przed rozpoczęciem kolejnych zajęć. 

8. Wszystkie przybory i zabawki po każdym użyciu przez dzieci należy dokładnie czyścić i 
dezynfekować. 

9. W przypadku konieczności podania posiłku należy korzystać z naczyń i sztućców jednorazowych, a 
po ich użyciu wyrzucić je do kosza na śmieci. 

10. Sekretarz szkoły prowadzi codzienny monitoring prac porządkowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 
dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatury, 
włączników oraz dezynfekcji toalet. 

11. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na 
opakowaniu środka do dezynfekcji. 
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