Procedura organizowania zajęć rewalidacyjnych dla uczniów
Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie
1. Od dnia 18 maja 2020 r. szkoła umożliwia uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych
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udział na terenie szkoły w indywidualnych zajęciach rewalidacyjnych.
Zajęcia rewalidacyjne odbywają się wyłącznie według ustalonego przez dyrektora szkoły
harmonogramu, który określa czas i miejsce/ budynek i salę lekcyjną / ich odbywania.
Zajęcia uruchomione są po wcześniejszym uzgodnieniu z rodzicami niepełnoletniego ucznia
lub bezpośrednio z pełnoletnim uczniem za pośrednictwem pedagoga szkolnego.
Jeżeli uczeń umówił się z nauczycielem na zajęcia, a nie może przyjść, zgłasza ten fakt
odpowiednio wcześniej nauczycielowi.
W zajęciach rewalidacyjnych może brać udział wyłącznie uczeń/nauczyciel bez objawów
chorobowych. Jeżeli uczeń/nauczyciel jest chory lub w jego domu przebywa ktoś na
kwarantannie albo w izolacji, wówczas cała rodzina musi pozostać w domu oraz stosować się
do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
Na teren szkoły obowiązuje zakaz wstępu osób, których obecność nie jest konieczna do
zapewnienia realizacji zajęć rewalidacyjnych. Kontrolę wejść osób do szkoły prowadzi
pracownik obsługi szkoły.
Uczniowie przychodzący do szkoły zachowują na całym terenie szkoły, na parkingu, przed
wejściami do szkoły i w budynku - bezwzględnie dystans społeczny 2 m.
Nad poprawnością zachowań przy wchodzeniu i wychodzeniu ze szkoły czuwa wyznaczony,
pracownik obsługi szkoły.
Rodzice przywożący niepełnoletnich uczniów na zajęcia pozostają poza budynkiem szkoły
zachowując między sobą dystans społeczny.
W szkole wyznaczone jest pomieszczenie - izolatka, w którym w przypadku stwierdzenia
objawów chorobowych nastąpi natychmiastowe odizolowanie podejrzanej o chorobę osoby.
W takiej sytuacji pracownik szkoły zawiadomi rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o
zaistniałej sytuacji oraz skontaktuje się telefonicznie z powiatową stacją sanitarnoepidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą
postępowania na wypadek COVID -19.
Jeżeli uczeń w trakcie pobytu w szkole będzie wykazywał objawy choroby, pracownik szkoły
odprowadza go do izolatki i zawiadamia dyrektora szkoły, dyrektor telefonuje do rodziców
z informacją i ewentualnie uruchamia procedurę dotyczącą podejrzenia zakażenia COVID 19.
Dyrektor szkoły wyznacza izolatkę w sali 4 w budynku przy ul, Chopina 99A oraz salę nr 14
w budynku przy ul. Chodakowskiej 16.
Uczniowie wchodzą na zajęcia i wychodzą z nich wyłącznie wejściami głównymi. W czasie
zajęć uczeń nie ma obowiązku zmiany obuwia.
Przy wejściu do szkoły i w sekretariacie umieszczone są potrzebne numery telefonów do:
organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej, odpowiednich służb medycznych.
oraz wyraźny napis „UCZNIOWIE I PRACOWNICY ORAZ INNE OSOBY Z OBJAWAMI

ZAKAŻENIAGÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH I TEMPERATURĄ NIE MOGĄ WEJŚĆ NA
TEREN SZKOŁY”

15. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają bezwzględny obowiązek dezynfekcji rąk(przy

wejściu umieszczony jest płyn do dezynfekcji)
16. Uczniowie, pracownicy szkoły oraz inne osoby wchodzące do budynku szkoły zobowiązani są
posiadać środki ochrony osobistej tzn. rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.
Wyjątek stanowią uczniowie, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą nosić maseczek konieczny dokument potwierdzający od lekarza /kontakt do rodzica.

17. Nauczyciel zobowiązany jest przybyć na zajęcia min. 10 min przed ich rozpoczęciem.
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Nauczyciel oczekuje na ucznia w wyznaczonej sali, w której mają odbywać się zajęcia.
Każdy uczeń po przybyciu do szkoły udaje się bezpośrednio do Sali, w której mają odbywać
się zajęcia, przed wejściem do sali, dezynfekuje ręce przygotowanym płynem do dezynfekcji,
a maseczkę zdejmuje dopiero po zajęciu miejsca w ławce.
W czasie zajęć uczniowie używają wyłącznie własnych przyborów , podręczników,
materiałów piśmiennych i kalkulatorów.
Nauczyciel prowadzący zajęcia
zachowuje w sali dystans przynajmniej 1,5m, przy
uwzględnieniu potrzeb młodzieży
Nauczyciel wietrzy salę lekcyjną w której odbywają się zajęcia co najmniej raz na godzinę.
Uczestnicy zajęć pamiętają o higienie dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy
zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić
chusteczkę do kosza i umyć ręce).
W czasie przerw między kolejnymi konsultacjami uczniowie przebywają na korytarzu
szkolnym zachowując dystans przynajmniej 1,5 m.
Po zakończeniu zajęć, nauczyciel prowadzący konsultacje, kontroluje bezpieczne
przemieszczanie się uczniów do wyjścia ze szkoły.
Na terenie szkoły codziennie prowadzone zgodnie z procedurą sprzątana i dezynfekowania
są prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów
komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników
światła, uchwytów, krzeseł i blatów w salach. Po skończonych zajęciach z uczniami sala jest
dezynfekowana przed rozpoczęciem kolejnych zajęć.

Procedura wchodzi w życie dnia 18 maja 2020 r.

