
REGULAMIN GABINETU LOGOPEDYCZNEGO 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 

IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SOCHACZEWIE 

ustanowiony w związku z epidemią COVID-19 

 

1. Na zajęcia mogą przyjść wyłącznie dzieci, które są zdrowe – w szczególności nie mają 

objawów COVID - 19, nie miały osobistej styczności z osobą chorą na COVID-19 w  

przeciągu dwóch tygodni poprzedzających zajęcia oraz nie miały osobistej styczności z  

osobą przebywającą na kwarantannie w przeciągu dwóch tygodni poprzedzających 

zajęcia. 

2. Opiekun dziecka jest bezwzględnie zobowiązany do telefonicznego poinformowania 

przed zajęciami o chorobie dziecka, styczności z osobą chorą lub osobą przebywającą na 

kwarantannie. 

3. W pomieszczeniu terapeutycznym nakazuje się obligatoryjną dezynfekcję rąk. 

4. Zabawki/pomoce dydaktyczne, z których skorzysta dziecko podczas zajęć będą 

odkładane do oddzielnego, specjalnego pojemnika, a następnie dezynfekowane. 

5. Wszystkie zabawki/pomoce terapeutyczne będą ponownie używane po 48 godzinach. 

6. Blat stolika, krzesła, klamki będą systematycznie dezynfekowane. 

7. Po każdych zajęciach pomieszczenie będzie wietrzone. 

8. W czasie zajęć może być obecny tylko logopeda i dziecko/ dzieci z zachowaniem 

bezpiecznego dystansu. 

9. Dziecko przynosi w swoim piórniku podstawowe przybory niezbędne podczas zajęć 

(kredki, ołówek, długopis, klej i nożyczki) 

10. Zajęcia będą tak planowane, by dzieci nie spotykały się. 

11. Logopeda zobowiązany jest do dezynfekcji rąk przed każdymi zajęciami i po nich. 

Logopeda  pracuje w przyłbicy  lub w maseczce. Do niektórych czynności zakłada 

rękawiczki. 

12. Logopeda nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej za nieświadome 

zarażenie dziecka w gabinecie logopedycznym. 



ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ LOGPEDYCZNYCH 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI   

IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 

W SOCHACZEWIE 

 

1. W zajęciach logopedycznych uczestniczą dzieci posiadające opinię lub orzeczenie z 

PPP, w  której zawarte są wskazania do podjęcia terapii w szkole oraz dzieci, które 

zostały zakwalifikowane do terapii przez logopedę szkolnego. 

2. Czas trwania zajęć jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. 

3. W zajęciach mogą brać udział dzieci zdrowe, czyli bez kataru, kaszlu, gorączki lub 

innych zespołów chorobowych. 

4. Rodzice zobowiązani są do kontaktu z logopedą w celu uzyskania informacji na temat 

pracy z dzieckiem w domu oraz jego postępów w terapii ( przynajmniej raz na pół roku). 

5. Rodzice są zobowiązani do dopilnowanie, aby dziecko systematycznie uczęszczało na 

zajęcia logopedyczne oraz do konsekwentnego stosowania się do zaleceń logopedy – 

utrwalanie ćwiczeń w domu. 

6. Dziecko zobowiązane jest do przynoszenia na zajęcia zeszytu oraz przyborów szkolnych 

(długopis, ołówek, kredki, klej itp. ). 

7. Rodzic podpisuje pisemną zgodę na udział dziecka  na zajęciach. 

8. Rodzic wspiera i pomaga dziecku w ćwiczeniach zwłaszcza, gdy ma ono trudności w 

opanowaniu kłopotliwych ćwiczeń. 

9. Logopeda będzie  przekazywał wszystkie wskazówki dotyczące ćwiczeń, prac 

domowych, postępów ustnie lub zapisywał w zeszycie dziecka. 

10. Udział dziecka w zajęciach oparty jest w systematyczności  i regularności ćwiczeń, aż 

do opanowania materiału niezbędnego do korekty rozpoznanej wady lub zaburzenia 

mowy. 

 

ZASADY KWALIFIKOWANIA DZIECI NA ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE: 

 

1. Posiadanie opinii lub orzeczenia z PPP, w której zawarte są wskazania do podjęcia 

terapii logopedycznej w szkole, 

2. Po przeprowadzeniu  wstępnych badań przesiewowych mowy, dzieci są diagnozowane 

poprzez indywidualne badanie, wywiady z rodzicami, konsultacji specjalistycznych – 

lekarskich, psychologicznych, pedagogicznych. 



OŚWIADCZENIE 

 

Jestem świadomy / świadoma ryzyka związanego z bezpośrednią formą kontaktu podczas zajęć 

logopedycznych i w przypadku, gdy dziecko ma objawy chorobowe (katar, kaszel, gorączka) 

nie będzie brało udziału w zajęciach. 

 

…................................................................. 

Podpis rodzica/ prawnego opiekuna 

 


