Warunki i zasady prowadzenia zajęć rewalidacji
w Szkole Podstawowej nr 24 w Toruniu
od dnia 18 maja 2020 r. do 7 czerwca 2020 r.
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz.U. poz.872)

§1
Podjęcie decyzji przez rodziców uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym
1. Wicedyrektor lub rewalidator kontaktuje się telefonicznie z rodzicami każdego ucznia
objętego rewalidacją i przeprowadza rozmowy odnośnie potrzeb rodziców i uczniów. Na tej
podstawie sporządza się zestawienie dotyczące zapotrzebowania na uczestnictwo uczniów
w zajęciach rewalidacyjnych w trybie stacjonarnym w szkole.
2. Rodzice podejmujący decyzję o powrocie dziecka do szkoły zobowiązani są
do wypełnienia stosownego oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia dziecka i rodziny
oraz zasad zachowania zgodnego z wytycznymi MZ, GIS i MEN.
3. W szkole obowiązują stosowne do sytuacji Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii
koronawirusa, z którymi zapoznają się i stosują rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły. Rodzice
i nauczyciele wdrażają uczniów do ich stosowania.

§2
Zajęcia rewalidacyjne
1. Zajęcia rewalidacji prowadzonej w systemie stacjonarnym trwają 60 minut.
2. Odbywają się na terenie szkoły w sali dydaktycznej wskazanej przez dyrektora, w terminie
ustalonym wcześniej przez rodziców i rewalidatora.
3. Szczegółowe zasady przyprowadzania dziecka, wchodzenia do szkoły oraz odbierania dziecka
zostały zawarte w tekście zasadniczym Procedury bezpieczeństwa.
4. Podczas rewalidacji rodzic pozostaje na placu przed wejściem do szkoły i oczekuje na dziecko.
5. Podczas zajęć rewalidacyjnych nauczyciel i uczeń bezwzględnie przestrzegają zasad higieny
i reżimu sanitarnego poprzez:
 mycie i dezynfekcję rąk przed zajęciami i po zajęciach oraz w razie potrzeby,
 zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu i kichania,
 częste wietrzenie pomieszczenia,
 zachowanie bezpiecznej odległości od siebie nie mniejszej niż 1,5 m.
6. Nauczyciel rewalidacji nie powinien podczas zajęć nosić biżuterii - na rękach poniżej łokcia, czyli
żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek utrudniających prawidłowe mycie
i dezynfekcję rąk.
7. Uczeń przynosi na zajęcia swoje ćwiczenia lub zeszyt do rewalidacji i przybory szkolne.
8. Zajęcia rewalidacji prowadzi nauczyciel, który robił to dotychczas w trybie on-line. Swoje zadania
realizuje w ramach obowiązującego przed dniem 12 marca 2020 roku tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.

