
Zasady prowadzenia terapii logopedycznej 

w okresie funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 3 we Włocławku  

w czasie pandemii COVID-19 

 

1. W zajęciach logopedycznych uczestniczą uczniowie posiadający opinię z Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej, w której zawarte są wskazania do podjęcia terapii w szkole oraz uczniowie, którzy 

zostali zakwalifikowani do terapii przez logopedę szkolnego.  

2. W zajęciach mogą brać udział dzieci zdrowe, czyli: bez kataru, kaszlu, gorączki lub innych objawów 

chorobowych.  

3. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy chorobowe w czasie pracy z logopedą, zostanie 

odizolowane w odrębnym wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu, a rodzice zostaną 

niezwłocznie poinformowani i zobowiązani do bezzwłocznego odebrania dziecka. 

4. Zajęcia prowadzone są, w miarę możliwości, z zachowaniem zalecanego dystansu społecznego – 

indywidualnie lub maksymalnie w grupach dwuosobowych w ramach tej samej klasy. 

5. Z sali usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować. Do 

użytku dopuszcza się pomoce logopedyczne zalaminowane, przedmioty które mogą być myte i 

dezynfekowane  lub jednorazowe.  

6. Uczeń zobowiązany jest do przynoszenia na zajęcia własnych przyborów szkolnych (ołówek, 

długopis, klej, kredki, gumka, zeszyt, teczka zamykana A4). 

7. Dzieci nie przynoszą na zajęcia zabawek i innych zbędnych przedmiotów. 

8. Między zajęciami są 15 minutowe przerwy w celu dezynfekcji, przygotowania bezpiecznych pomocy 

i gabinetu. 

9. Uczeń otrzymuje wskazówki, zalecenia i ćwiczenia do opanowania w domu. 

Podjęcie terapii logopedycznej oznacza konieczność utrwalania uzyskanych efektów w domu. Stąd 

systematyczne, kilkuminutowe, ale codzienne ćwiczenia rodzica/opiekuna z dzieckiem są dużą 

pomocą. 

10. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do kontaktu z logopedą w celu uzyskania informacji na temat 

pracy z dzieckiem w domu oraz jego postępów w terapii przynajmniej jeden raz w półroczu.  

11. Komunikacja  z rodzicami/opiekunami ucznia odbywa się za pomocą dziennika elektronicznego, 

mailowo, telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu szkoły lub osobiście po wcześniejszym 

umówieniu spotkania. 

12. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do dopilnowania aby dziecko systematycznie uczęszczało na 

zajęcia logopedyczne.  W przypadku trzech nieobecności nie uzasadnionych ważnym powodem, 

uczeń może być skreślony z listy uczestników i przesunięty na listę rezerwową z możliwością 

ponownego podjęcia terapii. 

13. Udział ucznia w zajęciach logopedycznych trwa do czasu złagodzenia bądź wyeliminowania 

zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia pomocą. 

14. Rodzic/opiekun podpisując pisemną zgodę na udział dziecka w zajęciach zobowiązuje się do 

przestrzegania niniejszych zasad. 


