
Procedura prowadzenia zajęć rewalidacyjnych,  

zajęć z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz zajęć pozalekcyjnych   

w Szkole Podstawowej nr 2 w Rydułtowach 

w trakcie epidemii COVID-19 

 

§1 

 

 

1. Zajęcia rewalidacyjne: 

            a)dla uczniów klas I-III prowadzone są stacjonarnie,  

            b)dla uczniów klas IV-VIII prowadzone są, zależnie od niepełnosprawności dziecka, po    

 uzgodnieniu z rodzicami, stacjonarnie lub zdalnie. 

2. Indywidualne zajęcia edukacyjne prowadzone z uczniami o potrzebie kształcenia 

specjalnego odbywają się, zależnie od niepełnosprawności dziecka, po uzgodnieniu  

z rodzicami stacjonarnie lub zdalnie. 

3. Zajęcia w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia: 

           a)dla uczniów klas I-III odbywają się stacjonarnie,  

           b)dla pozostałych uczniów do 14.05.2021r. odbywają się zdalnie,  

 od 17.05.2021 do 28.05.2021, stacjonarnie lub zdalnie, zgodnie  

 z harmonogramem nauczania hybrydowego. 

4. Nauczanie indywidualne prowadzone jest zgodnie z zapisami w orzeczeniu o potrzebie 

nauczania indywidualnego w domu ucznia. 

5. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej: 

           a)dla uczniów klas I-III prowadzone są stacjonarnie, 

        b)dla uczniów klas IV-VIII prowadzone są do 14.05.2021r. zdalnie, od 17.05.2021  

 do   28.05.2021, stacjonarnie lub zdalnie, zgodnie z harmonogramem nauczania 

 hybrydowego. 

       c)liczba uczniów obecnych w czasie ww. zajęć stacjonarnych nie może być wyższa 

 niż    ustalona w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  

 z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 

 psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  

 i placówkach 

 

 

 

 



6. Inne zajęcia pozalekcyjne:  

a) dla uczniów klas I-III prowadzone są stacjonarnie, 

b) dla uczniów klas IV-VIII prowadzone są do 14.05.2021r. zdalnie, od 17.05.2021  

do 28.05.2021, stacjonarnie lub zdalnie, zgodnie z harmonogramem nauczania 

hybrydowego, 

c) liczba uczniów na ww. zajęciach odbywających się w pomieszczeniach 

zamkniętych nie może wynosić więcej niż 12, 

d) zajęcia pozalekcyjne mogą się odbywać po zakończeniu stacjonarnych w szkole, 

e) w czasie pozalekcyjnych zajęć sportowych z dyscyplin umożliwiających 

zachowanie dystansu odbywających się na powietrzu liczba uczestników nie może 

wynosić więcej niż 20. 

 

7. Konsultacje dla uczniów klas VIII z przedmiotów egzaminacyjnych odbywają się 

stacjonarnie. Liczba uczniów uczestniczących w konsultacjach z jednym nauczycielem 

w tym samym czasie nie może być większa niż 12. 

Pozostałe konsultacje z klas IV-VIII  dla uczniów odbywają się zdalnie. 

 

§2 

 

Wszystkie ww. zajęcia muszą się odbywać przy zachowaniu reżimu sanitarnego: 

a) w zajęciach stacjonarnych mogą brać udział wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów 

chorobowych, których domownicy nie przebywają w izolacji domowej, 

b) obowiązuje dezynfekcja rąk,  

c) należy zachowywać dystans społeczny co najmniej 1,5m, 

d) w bezpośrednim kontakcie nauczyciela z uczniem obowiązują maseczki ochraniające 

usta i nos, 

e) pomieszczenia muszą być wietrzone po każdych zajęciach, a jeśli to możliwe, także w 

czasie zajęć. 

f) sala po zakończonych zajęciach w danym dniu jest dezynfekowana przez pracowników 

obsługi, (w tym wszystkie klamki, powierzchnie płaskie, krzesła, wyłączniki światła).  

 

Procedury wchodzą w życie z dniem  4 maja 2021r.  

 

Joanna Gapińska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Rydułtowach 


