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Zasady organizacji zajęć specjalistycznych
obowiązujące w placówce w czasie zawieszenia zajęd stacjonarnych
1. Szkoła organizuje dla dzieci dla uczniów z opiniami PPP oraz orzeczeniami o potrzebie kształcenia
specjalnegozajęcia specjalistyczne:
 zajęcia rewalidacyjne - stacjonarnie w szkole lub na wniosek rodzica w formie on-line;
 Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne - stacjonarnie w szkole lub na wniosek rodzica zawieszone
na czas pracy zdalnej;
 Zajęcia z j. polskiego dla uczniów powracających zza granicy - stacjonarnie w szkole lub na
wniosek rodzica w formie on-line;
 Zajęcia logopedyczne:
o dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – stacjonarnie lub na
wniosek rodzica w formie on-line,
o dla innych uczniów – on-line;
Pozostałe zajęcia terapeutyczne - stacjonarnie lub na wniosek rodzica w formie on-line,Rodzic
zobowiązany jest do przestrzegania zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w szkole.
2. W szkole obowiązują wprowadzone dotychczas zasady zapobiegania się rozprzestrzenianiu
pandemii,w szczególności :
 ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyd lub
zdezynfekowad ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust;
 ograniczone przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny lub
mailowy;
 dezynfekcja rąk, do której zobowiązana jest każda osoba wchodząca do szkoły;
 ograniczone przemieszczanie się po szkole oraz kontakt z pracownikami szkoły;
 wszystkie osoby przebywające w szkole zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa w przestrzeni
wspólnej oraz zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego;
 do szkoły mogą wejśd tylko osoby bez objawów chorobowych (kaszel, katar, gorączka);
 sale, w których przebywają dzieci będą systematycznie wietrzona, pomieszczenia i sprzęty
używane przez nauczycieli i dzieci na bieżąco dezynfekowane.
3. Na zajęciach dziecko korzysta tylko ze szkolnych pomocy dydaktycznych oraz własnych przyborów.
4. Między spotkaniami z dziedmi zachowana jest 15 minutowa przerwa w celu dezynfekcji
i przygotowania sali.
5. Po każdych zajęciach sala zajęciowa oraz pomoce edukacyjne wykorzystane w terapii są
dezynfekowane a pomieszczenie jest wietrzone.
6. Jeżeli dziecko będzie samodzielnie wracało do domu, wymagana jest pisemna zgoda rodzica/
prawnego opiekuna.
Wewnętrzny regulamin funkcjonowania szkoły w zakresie prowadzenie zajęd specjalistycznych
w czasie pandemii będzie w razie potrzeby modyfikowany i aktualizowany z uwzględnieniem
specyfiki placówki, zaleceo wskazanych w wytycznych oraz obowiązujących przepisach prawa.

