
Organizacja rewalidacji dla uczniów klas I-VIII w dniu 28 maja 2020 r. 

oraz podstawowe zasady, których należy przestrzegać: 

 

1. Rewalidacja dla uczniów klas I-VIII będzie się odbywała w budynku nr 1 

w godzinach od 8.00 do 10.00. 

2. Harmonogram rewalidacji będzie wywieszony na tablicy informacyjnej. 

3. W drodze do i ze szkoły należy korzystać z osłony na usta i nos oraz 

zachować dystans społeczny. 

4. W rewalidacjach może uczestniczyć wyłącznie uczeń zdrowy, bez 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.Jeżeli w domu 

przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji nie wolno uczniowi 

przyjść do szkoły, a o zaistniałej sytuacji należy poinformować szkołę. 

5. Uczniowie wchodzą do budynku głównym wejściem, obowiązkowo 

dezynfekują ręce, a jeżeli są przeciwwskazania zdrowotne do stosowania 

środków do dezynfekcji, ręce trzeba natychmiast umyć. 

6. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze 

szkoły muszą zachować dystans w odniesieniu do pracowników szkoły 

oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.  

7. Rodzice doprowadzają dzieci do drzwi wejściowych szkoły                                 

z zachowaniem  dystansu 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem.  Należy 

rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona 

ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Rodzice nie 

wchodzą do budynku. 

8. Uczniowie odczytują z harmonogramu wywieszonego na tablicy ogłoszeń 

gdzie mają pójść i zachowując dystans dwóch metrów od innych osób 

udają się do właściwej sali. Informacja o godzinie rewalidacji zostanie 

wysłana za pomocą dziennika elektronicznego Librus.  

9. Po skończonej rewalidacji uczniowie wracają do domu. Uczniowie, 

którzy uczestniczą w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych idą na te 

zajęcia, a uczniowie oczekujący na odjazd autobusu pozostają w szkole 

pod opieką wyznaczonego nauczyciela. 

10.  W przypadku, gdy uczeń chce spożyć posiłek musi najpierw umyć ręce 

wodą  z mydłem lub je zdezynfekować. Ręce również myje lub 

dezynfekuje po skorzystaniu z toalety czy powrocie z boiska. 

11. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki. Nie powinien  

 wymieniać się swoimi rzeczami z innymi uczniami, czy zabierać ze sobą 

do szkoły niepotrzebnych przedmiotów 


