ORGANIZACJA ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH
W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W KIELCACH
1) Zajęcia rewalidacyjne mogą być prowadzone na terenie szkoły w uzgodnieniu
z organem prowadzącym i dyrektorem szkoły.
2) Zajęcia na terenie szkoły mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich zależy od
decyzji rodziców uczniów.
3) W przypadku braku zgody rodziców na udział ucznia w zajęciach na terenie szkoły,
zajęcia odbywać się będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
4) W zajęciach nie mogą uczestniczyć uczniowie oraz nauczyciele, którzy są objęci
kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
5) W zajęciach nie mogą uczestniczyć uczniowie oraz nauczyciele, którzy w ciągu
ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej
koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
6) W razie stwierdzenia niepokojących objawów ucznia w domu np. podwyższona
temperatura, rodzic informuje szkołę o braku możliwości uczestniczenia ucznia
w zajęciach na terenie szkoły i korzysta z porady medycznej.
7) Zajęcia odbywają się w terminie i pomieszczeniach wyznaczonych przez dyrektora
szkoły.
8) Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia są dokładnie wietrzone
i zdezynfekowane przez pracowników obsługi, zarówno przed zajęciami, jak i po.
W szczególności ważne jest dezynfekowanie klamek drzwi i okien, blatów stołów,
oparć krzeseł, włączników świateł, sprzętu do rehabilitacji m.in. materaców itp.
9) W pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia przebywa uczeń i nauczyciel
prowadzący zajęcia, zachowując między sobą bezpieczną odległość.
10) Nauczyciel prowadząc zajęcia powinien w miarę możliwości używać osłonę ust
i nosa. Nie może nosić na rękach poniżej łokcia żadnych pierścionków, zegarków,
bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie i dezynfekcję rąk.
11) Uczeń uczestniczący w zajęciach używa osłony ust i nosa w sposób dostosowany do
swoich możliwości psychofizycznych.
12) Przed wejściem do pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia uczeń i nauczyciel
dezynfekują ręce. Czynność powtarzają po zakończeniu zajęć.
13) Podczas zajęć uczeń i nauczyciel nie mogą korzystać z telefonu komórkowego.
14) Podczas kaszlu i kichania osoby przebywające w pomieszczeniu zakrywają usta i nos
zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucają chusteczkę do
zamkniętego kosza, myją i dezynfekują ręce.

15) Przed wejściem do pomieszczenia i rozpoczęciem zajęć nauczyciel informuje ucznia
o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa oraz o unikaniu dotykania oczu, nosa
i ust.
16) Nauczyciel prowadzący zajęcia oraz uczeń w nich uczestniczący zobowiązani są do
przestrzegania ustalonych zasad postępowania.
17) W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez ucznia
uczestniczącego w zajęciach natychmiast zostają telefonicznie zawiadomieni rodzice
ucznia oraz stacja sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do
dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.
18) W przypadku wystąpienia u nauczyciela prowadzącego zajęcia niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zajęcia zostają niezwłocznie
przerwane, nauczyciel odsunięty od pracy i odesłany transportem indywidualnym do
domu (transport własny lub sanitarny). Powiadomiona zostaje stacja sanitarnoepidemiologiczną i w szkole postępuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
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