
Organizacja zajęć rewalidacyjnych 

w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi 

w Szczecinie 

w okresie 18.05.2020-07.06.2020 

 
Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.:  
 
1) w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. zadania 
jednostek systemu oświaty są realizowane z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość.  
2) 14 maja 2020 wprowadzono zmianę do ww. rozporządzenia (§3 pkt. 4) i od 
dnia 18 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość 
realizacji zajęć rewalidacyjnych w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia  
z osobą prowadzącą zajęcia za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  
 
Ze względu na bezpieczeństwo uczniów niepełnosprawnych (grupa wysokiego 
ryzyka powikłań zdrowotnych wynikających z COVID-19), uwzględniając 
możliwości placówki oraz zasady reżimu sanitarnego w  pierwszej kolejności 
zajęcia nadal będą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość. 
 
W przypadkach szczególnie uzasadnionych możliwe jest zorganizowanie 
pojedynczych zajęć w bezpośrednim kontakcie ucznia z osobą prowadzącą 
zajęcia. Informacje o potrzebie zorganizowania zajęć na terenie szkoły należy 
zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej: dyrektor@lozoi.szczecin.pl 
lub pod numerem telefonu 914237720. Rodzic jest zobowiązany dostarczyć 
pisemną zgodę na udział dziecka w zajęciach. W przypadku zgody na 
organizację zajęć, termin oraz godzina rozpoczęcia i zakończenia będą ustalana 
indywidualnie, o czym zostaną powiadomione zainteresowane strony.  
 
Zajęcia mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od 
decyzji rodziców.  
 
W zajęciach nie mogą brać udziału uczniowie oraz nauczyciele, którzy są objęci 
kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej (dotyczy także 
rodziny) oraz osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osoba chorą 
z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.  
W razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie 



choroby zakaźnej wskazane jest pozostanie w domu i skorzystanie  
z teleporady medycznej.  
 
Na terenie placówki nie mogą przebywać osoby, których obecność nie jest 
konieczna do zapewnienia realizacji zajęć.  
 
Zasady postępowania podczas zajęć na terenie placówki: 
 
- w razie potrzeby szkoła zapewnia maseczki jednorazowe oraz rękawiczki 
jednorazowe (na wypadek uszkodzenia własnych środków ochrony osobistej); 
 
- obowiązkowa jest dezynfekcja rąk przed wejściem na teren szkoły (do szkoły 
wchodzimy wejściem od boiska szkolnego); 
 
- w miarę możliwości uczniowie używają osłony ust i nosa (zależy od 
możliwości psychofizycznych); 
 
- w czasie trwania zajęć rodzice ucznia są w kontakcie telefonicznym ze szkołą 
na wypadek złego samopoczucia ucznia (rodzice są zobowiązani podać aktualne 
numery telefonów, pod którymi będą dostępni); 
 
- na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, 
bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie i dezynfekcję rąk; 
 
- w trakcie pobytu w szkole uczniowie mogą korzystać z wyznaczonej toalety, 
która zaopatrzona jest z mydło, ręczniki papierowe, środek dezynfekcyjny oraz 
kosz na zużyte środki ochrony osobistej (pomieszczenie nr  123 - 1 piętro); 
 
- zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej wyrzucamy do wyznaczonego 
kosza (pomieszczenie nr  123 - 1 piętro); 
 
- podczas zajęć obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych; 
 
- w przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika 
zajęć zostanie on odizolowany w odrębnym pomieszczeniu (pomieszczenie nr 
110 - 1 piętro). O sytuacji zostaną zawiadomieni rodzice ucznia oraz powiatowa 
stacja sanitarno-epidemiologiczna; 
 
- uczniowie będący na terenie szkoły udają się bezpośrednio do wyznaczonej 
sali, nie kontaktują się bezpośrednio z pracownikami szkoły (za wyjątkiem 
nauczyciela prowadzącego); 
 
- w zajęciach uczestniczy jeden uczeń oraz jeden nauczyciel; 
 



- podczas zajęć zachowany jest odpowiedni dystans społeczny (uwzględniający 
potrzeby uczniów); 
 
- na tablicy przy wejściu do szkoły od strony boiska znajdują się instrukcje,  
z którymi należy się zapoznać: 

 mycia rąk 
 dezynfekcji rąk 
 prawidłowego zdejmowania maseczki 
 prawidłowego zdejmowania rękawiczek 

 
 
Rekomendacje i wytyczne GIS, MEN i MZ, z którymi należy się zapoznać 
znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men 
 


