
Załącznik  8a 

          Zasady organizacji zajęć logopedycznych w czasie  zagrożenia  epidemicznego 

 

1. Zajęcia logopedyczne dla uczniów klas I-VIII w Szkole Podstawowej nr 74 w Szczecinie są 

prowadzone po zakończeniu wstępnych badań przesiewowych oraz po ustaleniu grupy 

zakwalifikowanych uczniów. 

2. Uczeń może uczestniczyć w zajęciach logopedycznych po wyrażeniu pisemnej zgody rodzica na 

udział dziecka w terapii. 

3. Rodzice uczniów zakwalifikowanych na zajęcia logopedyczne otrzymują informacje o szczegółowej 

organizacji wyżej wymienionych zajęć. 

4. Zajęcia logopedyczne są prowadzone w systemie indywidualnym lub w małych grupach - 

maksymalnie czteroosobowych. 

5. Zajęcia prowadzi tylko jeden nauczyciel - logopeda. 

6. Zajęcia logopedyczne odbywają się w sali 103. 

7. Badania przesiewowe w kierunku wad wymowy uczniów klas I odbywają się w dwóch pierwszych 

tygodniach września na otwartej przestrzeni, tj. na korytarzu szkolnym. Logopeda podczas badania 

jest zaopatrzony w przyłbicę i nie dotyka twarzy ucznia. Badanie odbywa się w systemie 

indywidualnym. 

8. Rodzic wyraża pisemną zgodę na badania przesiewowe w kierunku wad wymowy.  

9. Podczas zajęć logopedycznych, uczniowie siedzą przy osobnych stanowiskach. Każdy uczeń  ma 

przed sobą zdezynfekowane lusterko. 

10. W gabinecie logopedycznym znajduje się umywalka oraz płyn do dezynfekcji rąk. 

11. Po każdych zajęciach gabinet logopedyczny jest wietrzony i dezynfekowany.  

12. Nauczyciel logopeda prowadzi zajęcia zaopatrzony w przyłbicę. 

13. Nauczyciel  prowadzi terapię logopedyczną bez dotykania aparatu artykulacyjnego ucznia.  

14. Z sali, w której przebywa grupa, usunięte zostają przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 

zdezynfekować: dywan, pluszowe zabawki.  Wykorzystywane  gry i inne pomoce dydaktyczne, są 

dokładnie czyszczone lub dezynfekowane. 

15. Uczeń na zajęciach korzysta z własnych przyborów szkolnych do pisania. 

16. Uczniowie  poszczególnych klas wchodzą do szkoły ustalonym wcześniej wejściem.  

17. W drzwiach szkoły dziecko przekazywane jest przez rodzica (jeśli dziecko przyszło z rodzicem) 

nauczycielowi - logopedzie, który odnotowuje obecność ucznia na liście obecności. 

18. Jeżeli uczeń przebywa przed zajęciami logopedycznymi na świetlicy, nauczyciel odbiera ucznia ze 

świetlicy i doprowadza do sali logopedycznej. Po skończonych zajęciach odprowadza do świetlicy. 

19. Jeżeli uczeń po skończonej terapii idzie do domu, nauczyciel odprowadza ucznia do wyznaczonego 

wyjścia.                                                                                                                    1 

 



 

 

 

Zgoda na badania logopedyczne ucznia klasy 1 

 

Badania logopedyczne w kierunku wad wymowy odbywają się w dwóch pierwszych tygodniach września. Prowadzone są 

przez logopedę szkolnego zaopatrzonego w przyłbicę. Badanie odbywa się w systemie indywidualnym bez dotykania 

twarzy ucznia. 

Wyrażam zgodę  na badanie przesiewowe w kierunku wad wymowy  przeprowadzone przez logopedę szkolnego we 

wrześniu 2020 r oraz na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  w wyżej wymienionym celu.  

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

( imię i nazwisko dziecka)…......................................................................... 

( podpis Rodzica/ Opiekuna prawnego) 

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 74 - M. Łabuń. 

 

Kartkę proszę oddać wychowawcy klasy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


