
Rekomendacje dotyczące  
organizacji zajęć rewalidacyjnych,  
rewalidacyjno-wychowawczych  
i wczesnego wspomagania  
rozwoju dziecka 
 
 

W zakresie prowadzenia zajęć z uczestnikami: 
 Ograniczenie kontaktów kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z dziećmi i 

młodzieżą uczestniczących w zajęciach rewalidacyjnych, rewalidacyjno-
wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od 
uczestników zajęć oraz od kadry prowadzącej te zajęcia. 

 Ustalenie liczby uczestników zajęć w celu opracowania optymalnego sposobu 
organizacji pracy i zajęć. 

 W przypadku zajęć grupowych grupa uczestników zajęć musi być dostosowana do 
potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć. Zaleca się pracę indywidualną 
lub w małych grupach o stałym składzie. 

 Dostosowanie wielkości sal do liczby uczestników zajęć – minimalna przestrzeń do 
prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 
jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz pomocy 
nauczyciela. Zaleca się częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekować je 
preparatami na bazie alkoholu (min. 60%). 

 Regularne mycie lub dezynfekowanie sprzętu rehabilitacyjnego, biurek, stołów, 
klamek, włączników światła, poręczy – muszą być one regularnie przecierane z 
użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego (najlepiej po każdych 
zajęciach i przy zmianie grupy uczestników). 

 Informowanie dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu 
dotykania oczu, nosa i ust. 

 Dbanie o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu 
potrzeb dzieci i młodzieży. 

 Wietrzenie sali, w której przebywają dzieci, przynajmniej raz na godzinę. Nie 
rekomenduje się używania klimatyzacji. 

 W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego z 
charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania 



zajęć w sposób zmniejszający ryzyka, należy kontynuować pracę z dziećmi lub 
uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 

Przydatne instrukcje: 

 mycia rąk  

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/ 

 dezynfekcji rąk 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/ 

 prawidłowego zdejmowania maseczki 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/ 

 prawidłowego zdejmowania rękawiczek 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/ 
 


