
Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka przy Zespole Szkół Specjalnych im. 

M. Konopnickiej w Kościanie 

Organizacja zajęć w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 

 

1. Zajęcia prowadzone są indywidualnie. 

2. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub 

w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 

zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem min. 1,5 m, 

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5m, 

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 

związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki 

ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

4. Zajęcia odbywać się będą w wyznaczonych salach. 

5. W sali, w której będą odbywać się zajęcia nie może być przedmiotów czy sprzętów, 

których nie można skutecznie zdezynfekować. 

6. Dzieci posiadać będą własne przybory i materiały, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się w wyznaczonym miejscu np.: stoliku, torbie dziecka. 

7. Podczas zajęć dziecko nie powinno posiadać niepotrzebnych przedmiotów. 

8. W trakcie zajęć należy zadbać o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, 

przy uwzględnieniu potrzeb dzieci.  

9. Należy informować dzieci, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu 

dotykania oczu, nosa i ust. 

10. Po zakończonych zajęciach należy przewietrzyć salę, a w miarę możliwości także 

w czasie zajęć oraz zdezynfekować użyte pomoce i sprzęt ( m. in.  stolik, klamki, 

włącznik światła) 

11. Należy ograniczyć obecność osób trzecich na zajęciach do niezbędnego minimum, 

przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności: osłona nosa i ust, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe. 

12. W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego z 

charakteru zajęć lub ryzyka zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć 

w sposób zmniejszający ryzyka, należy kontynuować pracę z dzieckiem z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

13. W celu skutecznej komunikacji z opiekunami dziecka rekomendowany jest kontakt z 

wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.  

14. W przypadku konieczności bezpośredniego spotkania opiekuna dziecka z 

pracownikiem (terapeutą lub koordynatorem zespołu), spotkanie takie zgłasza się w 

sekretariacie szkoły,  określając datę, godzinę i nazwiska uczestników. 


