
 

 
 

Załącznik 8 

Zasady organizacji zajęć rewalidacyjnych w czasie  zagrożenia 

epidemicznego 

1. Zajęcia rewalidacyjne organizowane będą dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego i prowadzone będą zgodnie z planem zajęć uwzględniającym zasady reżimu sanitarnego. 

2. Uczniowie przychodzący do szkoły muszą być zdrowi. 

3. Rodzice nie wchodzą do placówki. 

4. Uczniowie poszczególnych klas wchodzą do szkoły wejściem wyznaczonym dla poszczególnych klas. 

5. W sytuacji, gdy zajęcia rewalidacyjne odbywają się przed lekcjami uczniowie klas 1-3 odbierani są przy 

wyznaczonym wejściu do szkoły przez nauczyciela prowadzącego zajęcia (kl. 1a- wejście nr 4 kl. 2a-

wejście nr 3, klasa 3a- wejście nr 4), a uczniowie klas 4-8 samodzielnie udają się do wyznaczonej sali. 

6. Przed wejściem do wyznaczonej sali rewalidacyjnej, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego 

powietrza, po skorzystaniu z toalety oraz po zakończeniu zajęć uczeń zobowiązany jest do umycia rąk. 

7. Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów klas integracyjnych będą odbywały się w salach przypisanych do tych 

klas, zgodnie z załączonym wykazem sal do zajęć rewalidacyjnych. 

8. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujący edukację w klasie 

ogólnodostępnej będą uczestniczyli w zajęciach rewalidacyjnych w wyznaczonych salach, zgodnie 

z załączonym wykazem sal do  zajęć rewalidacyjnych. 

9. Uczeń uczestniczący w zajęciach rewalidacyjnych ma przyporządkowane, stałe miejsce, niezajmowane 

przez innych uczniów. 

10. Zajęcia Integracji Sensorycznej będą odbywały się  w sali Integracji Sensorycznej a nauczyciel 

prowadzący zobowiązany jest do zdezynfekowania sprzętów używanych podczas zajęć. 

11. Zajęcia EEG Biofeedback będą odbywały się w sali 003a a nauczyciel prowadzący terapię zobowiązany 

jest do zdezynfekowania stanowiska ucznia oraz urządzenia do EEG Biofeedback. 

12. Plan zajęć rewalidacyjnych dla poszczególnych uczniów skorelowany jest z ich tygodniowym planem 

lekcji. Wskazane jest, żeby zajęcia odbywały sie bezpośrednio przed lekcjami, bądź po nich. 

13. W sytuacji, kiedy uczeń uczęszcza do świetlicy nauczyciel odbiera ucznia ze świetlicy, 

a po zakończonych zajęciach odprowadza go z powrotem. 

14. Zaleca się unikania i bezpośredniego kontaktowania się uczniów z różnych klas. 

15. W miarę możliwości organizuje się zajęcia w sposób umożliwiający zachowanie dystansu między 

osobami przebywającymi wspólnie w sali. 

16. Z sali, w której odbywają się zajęcia należy usunąć  przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 

dezynfekować. 

17. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

18. Uczeń podczas zajęć rewalidacyjnych korzysta z własnych przyborów, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Zaleca się, żeby uczniowie nie wymieniali się przyborami 

szkolnymi. 
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Wykaz sal (zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne) 

 

  

L.p. klasa Numer sali uwagi 
1. 1a 106  

 

 

przypisana sala lekcyjna do klasy 

2. 2a 207 

3. 3a 105 

4. 4a 210 

5. 5a 104 

6. 6a 014 

7. 7a 220 

8. 8a 024 

9. EEG- Biofeedback  sala 003a zajęcia EEG- Biofeedback 

10. 1-8 sala SI (szatnia) zajęcia SI, terapia ręki 

11.  sala rewalidacji (szatnia)  

12.  sala 003 

13.  sala gier matematycznych  

14.  salka korekcyjna  
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