
Załącznik 14 

do Zarządzenia Dyrektora Nr 31/2020 

z dnia 28 sierpnia 2020 r.  

 

 

Procedura prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej 

 w salach korekcyjnych ZSiPP nr 3 w związku z trwającą pandemią 

COVID-19 
 

ZASADY OGÓLNE 

 

1. Rodzice zgłaszają się do MOGK-K  przez dziennik elektroniczny/tel./e-mail/osobiście 

wyrażając chęć i zgodę na udział w zajęciach korekcyjnych swoich dzieci. 

2. W dbałości o bezpieczeństwo dziecka i pracowników MOGK-K rodzic jest  

zobowiązany: 

a) przekazać  istotne informacje o stanie zdrowia dziecka, podczas przyprowadzania do szkoły 

oraz aktualny numer telefonu w razie potrzeby kontaktu; 

b) w przypadku stwierdzenia podejrzenia lub zakażenia COVID-19 rodzic jest zobowiązany 

przekazać informację zwrotną dotyczącą zdrowia dziecka; 

c) zaopatrzyć swoje dziecko w  indywidualną osłonę nosa i ust; 

d) przyprowadzać do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych; 

e) nie posyłać dziecka do MOGK-K, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie  

lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się  

do zaleceń służb sanitarnych i lekarza; 

f) wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało na gimnastykę korekcyjną niepotrzebnych 

przedmiotów; 

g) regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny; 

h) zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania  

czy kasłania.  

3. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel wietrzy salę, w której będą przebywali 

uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia w godzinnych odstępach czasowych,  

a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

4. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem. 

5. Nauczyciele zobowiązani są do kontrolowania przestrzegania przez uczniów zasad 

bezpieczeństwa na sali korekcyjnej oraz do egzekwowania przestrzegania tychże 

zasad przez uczniów. 

6. Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od dzieci spokojnego wychodzenia  

z sali i z budynku szkoły, z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu 

społecznego.   

7. Opiekunowie przebywający w jednej sali powinni zachować dystans społeczny 

między sobą w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min.1,5 m. 



8. W sali korekcyjnej używany sprzęt sportowy, sprzęt do ćwiczeń wykorzystywany do 

zajęć oraz podłoga zostaną umyte detergentem, wyczyszczone lub zdezynfekowane po 

każdym dniu zajęć. 

9. Nauczyciele  nie mogą wykonywać żadnych zabiegów medycznych ani podawać 

lekarstw. 

10. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID-19  

(np. gorączka, wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy odizolować je  

w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum  

2 metrów odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów 

w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły (rekomendowany własny środek 

transportu). 

 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA DLA NAUCZYCIELI KORZYSTAJĄCYCH Z SAL 

KOREKCYJNYCH W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID-19 

 

1. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali. 

2. Do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 

3. Rodzic, nie wchodzi do szkoły, lecz przed budynkiem, przekazuje dziecko nauczycielowi, który 

dezynfekuje ręce dziecka płynem dezynfekującym, następie wprowadza do budynku szkoły  

i szatni. 

4. Odbiór dziecka odbywa się w analogiczny sposób. Rodzic informuje nauczyciela o woli odbioru 

dziecka pozostając na zewnątrz budynku przez osobę trzecią. 

5. Wyznaczony pracownik po weryfikacji upoważnionej osoby do odbioru, wyprowadza dziecko z 

sali, przygotowuje do wyjścia  na zewnątrz i przekazuje bezkontaktowo rodzicowi 

oczekującemu na zewnątrz budynku . 

6. Nauczyciel przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć w danym dniu sprawdza stan 

środków dezynfekcyjnych, w  razie potrzeby przekazuje do sekretariatu ZSiPP nr 3 

informacje, o konieczności zabezpieczenia środków dezynfekujących. 

7. Nauczyciel w czasie zajęć może mieć zasłonięte maseczką lub innym dozwolonym 

środkiem ochrony lub garderoby - usta i nos 

8. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel sprawdza przestrzeganie zasad obowiązujących 

uczniów, sprawdza porządek w szatni i spotyka się z podopiecznymi przed budynkiem 

szkolnym ZSiPP nr 3 odbierając dzieci od rodziców 

9. Przy wejściu do sali korekcyjnej nauczyciel dezynfekuje dłonie w miejscu do tego 

wyznaczonym. Kontroluje również, żeby ręce zdezynfekowali uczniowie. 

10. Po wejściu na salę korekcyjną, nauczyciel przydziela uczniom miejsca do pozostawienia 

butelki z wodą, chusteczek higienicznych itp. 

11. Po zakończeniu zajęć korekcyjnych nauczyciel samodzielnie dezynfekuje sprzęt (piłki, 

pachołki, inny drobny sprzęt sportowy), odkładając go po zajęciach w wyznaczone 

miejsce.  

12. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi  

kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny. 



13. Po zakończonej jednostce lekcyjnej, nauczyciel organizuje wyjście grupy zachowując 

dystans społeczny, a przy drzwiach wyjściowych sali dezynfekuje dłonie w miejscu  

do tego wyznaczonym. Kontroluje również, żeby ręce zdezynfekowali uczniowie. 

14. Nauczyciel odprowadza uczniów do szatni, a po przebraniu dzieci sprowadza je przed 

budynek szkolny przekazując rodzicom. 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA DLA UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH Z SAL 

GIMNASTYCZNYCH W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID-19 

 

1. W drodze na zajęcia korekcyjne, a następnie w czasie pobytu w szatni zawsze poruszam 

się̨ zasłaniając maseczką lub innym dozwolonym środkiem ochrony lub garderoby - usta  

i nos.  

2. Po wejściu na pawilon sportowy udaję się do wyznaczonej  szatni gdzie przebieram się  

w strój sportowy. 

3. Upewnij się, że twój strój do ćwiczeń  został wyprany (spodenki, koszulka itp.) 

4. Skorzystaj z toalety przed ćwiczeniami korekcyjnymi (żeby unikać wychodzenia z sali 

korekcyjnej do pomieszczeń wspólnych typu toaleta); 

5. Weź torbę (o małej objętości), w której musi znajdować się jednorazowe chusteczki  

do nosa, czyste skarpetki, butelka wody i kontakt do osoby, którą trzeba poinformować  

o ewentualnych problemach podczas ćwiczeń;  

6. W szatni  pozostawiam  tylko odzież wierzchnią.  

7. Przed wejściem do sali korekcyjnej dezynfekuję dłonie w miejscu do tego wyznaczonym. 

8. Po wejściu na salę korekcyjną odkładam ewentualnie butelkę z napojem, chusteczki   

w wyznaczonym miejscu, a następnie zdejmuję maseczkę (bądź inny element garderoby 

zasłaniający usta i nos) i ustawiam się̨ w wyznaczonej przez nauczyciela strefie. 

9. Korzystam tylko i wyłącznie ze swojej butelki lub bidonu!  

10. Po zakończonej lekcji zabieram swoją butelkę̨/bidon i wraz z pozostałymi uczestnikami 

zajęć i nauczycielem, zachowując bezpieczny dystans, udaję się̨ do wyjścia.  

11. Zanim wyjdę̨ z hali dezynfekuję dłonie i zasłaniam usta i nos, po czym udaję się  

do szatni. 

12. Bez zbędnej zwłoki przebieram się, opuszczam szatnię i wspólnie z nauczycielem 

zachowując dystans społeczny opuszczam budynek szkoły. 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA W RAZIE STWIERDZENIA ZAGROŻENIA 

ZARAŻENIEM WIRUSEM COVID-19 U UCZNIA ZSiPP nr 3 

 

1. Nauczyciel kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która  

w stroju ochronnym zajmie się dzieckiem do przyjazdu rodziców. 

2. Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły, 

zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID. 

3. Nauczyciel przekazuje zdrowym dzieciom instrukcję, aby nie zbliżały się do chorego 

dziecka. 

4. Nauczyciel otwiera okna w sali korekcyjnej. 



5. Jeżeli istnieje taka możliwość nauczyciel przekazuje dziecko wyznaczonej osobie (podaje 

imię, nazwisko, obserwowane objawy). 

6. Dziecko prowadzone jest do odrębnego pomieszczenia lub wyznaczonego miejsca, 

zapewniając minimum 2 metry odległości od innych osób, gdzie wraz z nauczycielem/ 

osobą dorosłą wyznaczoną przez dyrektora czeka na rodziców 

7. Nauczyciel i pozostałe dzieci dokładnie myją i dezynfekują ręce. 

8. Dzieci wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie 

wietrzona. 

9. Dziecko z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywane jest rodzicom zgodnie  

z procedurą odbioru dzieci ze szkoły. 

10. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie dyrektora placówki o potwierdzonym 

zakażeniu wirusem Covid –19.  


