
 
ORGANIZACJA  ZAJĘĆ 

Z ZAKRESU PMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ  

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

1. Zajęcia rewalidacyjne prowadzi się w formie indywidualnej. 

2. W zajęciach specjalistycznych w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez 

objawów choroby zakaźnej. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub 

izolacji w warunkach domowych uczeń powinien pozostać w domu oraz stosować się 

do zaleceń służb sanitarnych i lekarzy. 

3. Zajęcia odbywają się 45 minutowych jednostkach z przerwą 10 minutową. 

4. W czasie przerwy prowadzący wietrzy salę. 

5. Zajęcia odbywają się w sali 34 i 35. 

6. Uczeń jak i prowadzący są zabezpieczeni w środki ochrony indywidualnej (w miarę 

możliwości używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia oraz 

informowanie dzieci i młodzieży o konieczności stosowania tego rozwiązania w 

sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych). 

7. Przed i po kontakcie ucznia z prowadzącym konieczne jest zdezynfekowanie rąk. 

8. Przed i po zajęciach  konieczne jest dezynfekowanie często używanych powierzchni 

użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć. W szczególności ważne jest: 

regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, 

poręczy, blatów, oparć krzeseł, sprzętu do rehabilitacji; dezynfekowanie powierzchni 

dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, klawiatur i myszek, włączników świateł. 

9. W czasie zajęć między prowadzącym a uczniem musi być zachowany dystans 

społeczny   1,5 m odstępu. 

10. Nauczyciel nie przekazuje uczniowi żadnych materiałów przygotowanych poza 

terenem szkoły. 

11. Po zajęciach sala i sprzęt z którego korzystał nauczyciel zostaje poddana dezynfekcji. 

12. Po zajęciach uczeń udaje się do domu. 

13. Uczeń, którego odbierają rodzice, oczekuje na nich w strefie bezpieczeństwa – hol 

szkoły. 

 



W przypadku przejścia szkoły na nauczanie hybrydowe/zdalne dostosowuje się pracę  

z uczniem objętym pomocą psychologiczno – pedagogiczną do indywidualnych 

możliwości psychofizycznych i IT 

 

Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem:  

 Office 365 

 Messenger 

 telefon 

 e-dziennik 

 indywidualny kontakt w gabinecie pedagoga/psychologa z zachowaniem reżimu 

sanitarnego obowiązującego w szkole. 


