Zespół Placówek Edukacyjnych
Rok szkolny 2020/ 2021

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII ORAZ
ZASADY ORGANIZACJI DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH

Prowadzone działania projektowe
1. Działania projektowe skierowane są do uczniów uczęszczających do szkół
masowych, posiadających Zespół Aspergera. Wszyscy uczestnicy zajęć
projektowych to osoby, które są odbiorcami treningu umiejętności społecznych,
organizowanego w cyklu piątkowo – sobotnim przez Stowarzyszenie Wyjątkowe
Serce.
2. Zajęcia z integracji społecznej „Ja i Ty, czyli My”. Spotkania organizowane są w
wybranych miejscach przestrzeni publicznej od poniedziałku do soboty w
godzinach od 16:00 w dni powszednie i od 8:00 w sobotę. Czas trwania zajęć 3
godziny.
3. Zajęcia gospodarstwo domowe. Spotkania organizowane są od poniedziałku do
soboty w godzinach od 16:00 w dni powszednie i od 8:00 w sobotę. Czas trwania
zajęć 3 godziny.
4. Sensoplastyka. Spotkania organizowane są od poniedziałku do soboty w
godzinach od 16:00 w dni powszednie i od 8:00 w sobotę. Czas trwania zajęć 1,5
godziny.
5. Trening koncentracji uwagi. Spotkania organizowane są od poniedziałku do piątku
od godziny 16:00. Czas trwania zajęć 2 godz.
6. Zajęcia sportowo – ruchowe. Spotkania organizowane są od poniedziałku do piątku
od godziny 16:00 oraz w sobotę od godziny 8:00. Czas trwania zajęć 1 godzina.
7. Zajęcia indywidualne dla młodzieży i indywidualne wsparcie dla rodzica. Spotkania
z młodzieżą realizowane są od poniedziałku do soboty w godzinach od 14:00 do
19:00 w dni powszednie i od 8:00 do 15:00 w sobotę. Spotkania z rodzicami
realizowane są po telefonicznym ustaleniu terminu zarówno w dni powszednie, jak
i w soboty. Czas trwania zarówno zajęć indywidualnych jak i konsultacji to 1
godzina.
Ogólna organizacja
1. W zajęciach może wziąć udział osoba bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie
lub w izolacji w warunkach domowych.

2. Uczestnicy zajęć mogą być przyprowadzani na zajęcia i z nich odbierani przez
opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
W drodze na i z zajęć opiekunowie oraz dzieci przestrzegają aktualnych przepisów
prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. Uczestnik zajęć
przebywa na terenie Zespołu Placówek Edukacyjnych niezbędną ilość czasu,
przychodzi maksymalnie 5 minut wcześniej przed rozpoczęciem zajęć.
3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej
Placówki (zgodnie z wewnętrzną organizacją), zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/ dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/ dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować
środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja
rąk).
4. Przebywanie przez rodziców na terenie Zespołu Placówek Edukacyjnych ogranicza
się do niezbędnego minimum.
5. Zabrania się swobodnego przemieszczania się po obiektach Zespołu Placówek
Edukacyjnych.
6. Uczestnicy zajęć wchodzą do budynku Zespołu Placówek Edukacyjnych jednym
wyznaczonym wejściem.
7. Uczestnicy zajęć po wejściu na teren Zespołu Placówek Edukacyjnych zostają
przeprowadzeni bezpośrednio do sal terapeutycznych.
8. Grupa terapeutyczna liczy od 5 do 6 uczestników pozostających pod opieką dwóch
terapeutów.
9. Są to zawsze te same grupy pozostające pod opieką tych samych terapeutów.
10. Terapeuta spotyka się z konkretnymi osobami zawsze w tej samej sali.
11. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu na teren
Placówki należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz
unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
12. Po wejściu do budynku należy obowiązkowo zdezynfekować ręce zgodnie z
instrukcją.
13. Terapeuci zostali poinformowani o zakazie gromadzenia się i przemieszczania po
terenie Zespołu Placówek Edukacyjnych.
14. W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych umieszczono instrukcję
prawidłowego mycia rąk oraz instrukcję dezynfekcji.
15. Uczestnicy zajęć projektowych korzystają z wydzielonych toalet.
16. Na terenie Zespołu Placówek Edukacyjnych, w wyznaczonych miejscach, zostały
udostępnione dystrybutory wody. Korzystanie z nich odbywa się pod nadzorem
osoby dorosłej.
17. Wprowadza się obowiązek codziennej dezynfekcji sprzętu i wyposażenia
wszystkich sal po każdym dniu zajęć, w tym również sal, w których odbywają się
zajęcia projektowe.

18. Podczas zajęć terapeuci korzystać mogą tylko ze sprzętu i pomocy, które można
skutecznie myć i dezynfekować.
19. Uczestnicy zajęć nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
20. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w
czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
21. Podczas realizacji zajęć, w których nie można zachować dystansu, należy
ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
22. Uczestnik zajęć projektowych nie powinien zabierać ze sobą na spotkania
niepotrzebnych przedmiotów. W przypadku, kiedy uczestnik będzie w posiadaniu
niezbędnego dla niego przedmiotu, należy dopilnować, aby nie udostępniał on
swoich rzeczy innym osobom, natomiast opiekunowie/ rodzice powinni zadbać o
regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) przedmiotów.
23. W sytuacjach koniecznych, gdy na sali pozostaje uczestnik, można przeprowadzić
niezbędne prace porządkowe i dezynfekcyjne, jednak zabrania się używania
spryskiwaczy i aerozoli. Dezynfekcję należy prowadzić z użyciem papieru
zamoczonego w preparacie do dezynfekcji.
24. Wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni z zasad bezpieczeństwa higieniczno sanitarnego, z procedurami wprowadzonymi na czas epidemii ze szczególnym
naciskiem na profilaktykę zdrowotną.
25. Wyznacza się i przygotowuje pomieszczenie, które wyposażone jest w środki
ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę
w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
26. Uczestników obowiązuje pomiar temperatury przed wejściem do budynku.
Temperatura powyżej 37,5 C skutkuje zakazem wejścia na teren obiektu.
27. Kontakt z Przewodniczącą Stowarzyszenia, koordynatorem działań projektowych
lub terapeutami odbywa się za pośrednictwem sekretariatu poprzez kontakt
telefoniczny lub pocztę elektroniczną.
28. Sposobem szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami uczestników zajęć jest
kontakt telefoniczny i mailowy.
29. W czasie pobytu uczestnika na zajęciach, w przypadku zaobserwowania
wystąpienia lub zgłoszenia przez niego niepokojących objawów złego
samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania
samego uczestnika oraz innych osób (m.in. uporczywy kaszel, uporczywy katar,
wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia,
podwyższona temperatura, urazy i inne) terapeuta ma obowiązek odizolowania
uczestnika w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając
min. 2 m odległości od innych osób, powiadomienia telefonicznego rodzica/
prawnego opiekuna i Przewodniczącą Stowarzyszenia o stanie zdrowia uczestnika
zajęć.

Organizacja zajęć gospodarstwo domowe

1. W miarę możliwości zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która
umożliwi zachowanie dystansu między uczestnikami.
2. Terapeuci i uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad higieny: częste
mycie i dezynfekcja rąk, wstrzymywanie się od podawania ręki na przywitanie,
ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
3. Uczestnicy i terapeuci podczas zajęć gospodarstwa domowego w kontakcie z
żywnością obowiązkowo korzystają z fartuchów, rękawiczek jednorazowych i
maseczek ochronnych
4. Pomieszczenie będzie wietrzona co najmniej raz na godzinę.
5. Uczestnicy spożywają posiłki z zachowaniem zasad higieniczno – sanitarnych na
swoich talerzach.
6. Terapeuci nadzorują, aby uczestnicy nie zamieniali się posiłkami i nie pili napoi ze
wspólnych kubków lub zamieniali się.
7. Wprowadzono zasadę częstej dezynfekcji powierzchni dotykowych z zachowaniem
zasad bezpieczeństwa.
Organizacja zajęć sportowo-ruchowych
1. Terapeuta powinien dopilnować, aby uczniowie dezynfekowali dłonie przy wejściu
na salę zajęć ruchowych.
2. Terapeuta organizuje zajęcia z zachowaniem zasad bezpieczeństwa dostosowując
rodzaj zajęć do poziomu i sprawności uczestników.
3. Podczas realizacji treningu, w których nie można zachować dystansu, należy
ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
4. Sala zajęć ruchowych powinna być wietrzona co najmniej raz na godzinę.
5. Drobny sprzęt wykorzystywany do zajęć sportowo – ruchowych typu piłki, skakanki
itp. każdorazowo po użyciu należy dokładnie zdezynfekować.
6. Należy regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi
stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia
krzeseł.
7. Monitoruje się codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem
dezynfekowania powierzchni dotykowych stanowiących wyposażenie sali zajęć
ruchowych.

