REGULAMIN ZAJEĆ REWALIDACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCY
OD 18 MAJA 2020 ROKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 32
1. Od 18 maja br. zorganizowanie są dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością zajęcia
rewalidacyjne.
2. Zajęcia te są prowadzone w uzgodnieniu z organem prowadzącym oraz dyrektorem.
3. Mają one charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich zależy od decyzji rodziców/
opiekunów prawnych (wyrażenie zgody na uczestnictwo w zajęciach na terenie szkoły lub
brak zgody).
4. W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS – COV – 2 w Zespole Szkół nr 32 im.
K. K. Baczyńskiego w Warszawie w zakresie prowadzenia zajęć rewalidacyjnych
indywidualnie lub grupowo obowiązuje:


Posiadanie własnej maseczki ochronnej, rękawiczek oraz chusteczek higienicznych.



Ograniczenie kontaktów kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z dziećmi i
młodzieżą uczestniczących w zajęciach rewalidacyjnych od uczestników zajęć oraz od
kadry prowadzącej te zajęcia.



Zajęcia rewalidacyjne odbywają się z jednym uczniem lub w grupie do 5 osób.



Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć.



W przypadku zajęć grupowych grupa uczestników zajęć musi być dostosowana do
potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć.



Sale lekcyjne dostosowane są do liczby uczestników zajęcia - minimalna przestrzeń do
prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w sali jest nie mniejsza niż 4 m2 na jednego
uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia. Zaleca się częste mycie rąk (wodą z
mydłem) lub dezynfekować je preparatami na bazie alkoholu (min. 60%).



Regularne mycie lub dezynfekowanie, biurek, stołów, klamek, włączników światła,
poręczy – muszą być one regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka
dezynfekcyjnego (po każdych zajęciach i przy zmianie grupy uczestników).
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Informowanie dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu
dotykania oczu, nosa i ust.



Dbanie o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb
dzieci i młodzieży.



Wietrzenie sali, w której przebywają dzieci, przynajmniej raz na godzinę.



W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego z
charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć
w sposób zmniejszający ryzyka, należy kontynuować pracę z dziećmi lub uczniami z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.



Zajęcia rewalidacyjne odbywają się w salach wcześniej wyznaczonych przez dyrektora
szkoły.

2

