
Procedury prowadzenia zajęć rewalidacyjno - wychowawczych z podopiecznymi 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 

Wierzchosławicach-Dwudniakach z zastosowaniem zaleceń GIS w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Procedury podjęcia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 

1. Warunkiem podjęcia zajęć rewalidacyjno -wychowawczych jest wcześniejsza 

zgoda rodzica (ustna lub pisemna).  

2. Przed zaplanowaniem zajęć z rodzicem przeprowadza się wywiad (w dniu 

poprzedzającym zajęcia): 

- czy w ostatnich 2 tygodniach był kontakt w kimś z zagranicy; 

- czy był kontakt z kimś, kto przebywał lub przebywa na kwarantannie;  

- czy dziecko lub osoby mieszkające razem z dzieckiem mają niepokojące objawy 

mogące wskazywać na zarażenie wirusem Covid19 (gorączka, kaszel, nie zdradzają 

objawów przypominających grypę). 

 

Bezpośrednio przed zajęciami :  

Higiena i dezynfekcja: 

1. Przed przystąpieniem do zajęć zaleca się pomiar temperatury zarówno u dziecka 

jak i terapeuty. 

2.Przed wejściem do pomieszczenia, w którym będą odbywały się zajęcia 

rewalidacyjno - wychowawcze nauczyciel powinien mieć możliwość umycia i 

dezynfekcji rąk.  

3.Terapeuta prowadzący zajęcia powinien być zaopatrzony w indywidualne środki 

ochrony osobistej- jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos bądź przyłbice na 

twarz. 

4.W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa zaleca się zachowanie bezpiecznej 

odległości min. 2 m pomiędzy terapeutą a osobami mieszkającymi z dzieckiem. 

Po zakończeniu zajęć :  

1.Po zakończonych zajęciach n-l powinien mieć możliwość ponownego umycia i 

dezynfekcji rąk po uprzednim zdjęciu rękawiczek.   

 

 



Sposób prezentacji procedury 

 

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej Ośrodka. 

2. Zapoznanie rodziców/opiekunów prawnych z obowiązującą w Ośrodku 

procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej 

komunikacji. 

3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w Ośrodku. 

4. Zapoznanie wszystkich pracowników Ośrodka z treścią procedury. 

 

Tryb dokonania zmian w procedurze 

 

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy 

lub na wniosek Rady Pedagogicznej dyrektor Ośrodka. Wnioskodawcą zmian może 

być również Rada Rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z 

prawem. 

 

Zasady wchodzą w życie z dniem: 19 maja 2020 r. 

 

        mgr Jacek Frankowski 

             Dyrektor SOSW 

 


