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Procedury i organizacja zajęć specjalistycznych  

w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi  

im T. Kościuszki w Ozorkowie na czas pandemii COVID-19 
 

 

 

Podstawa prawna: 
 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.), 

 wytyczne dla szkół podstawowych opracowane przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia. 

 rekomendacje Polskiego Związku Logopedycznego 

 

 

1. Od 1 września 2020 r. uczniowie, których rodzice/opiekunowie prawni  wyrazili zgodę na 

udział w zajęciach specjalistycznych mogą z nich korzystać na terenie szkoły z 

zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego. 

 

2.  Zajęcia specjalistyczne prowadzone będą w formie indywidualnej wg harmonogramu 

ustalonego przez pedagoga, logopedę, psychologa, nauczycieli innych zajęć 

specjalistycznych. 

Prosimy o przestrzeganie podanych terminów i umówionych godzin w celu zachowania 

bezpieczeństwa. 

3. Między zajęciami specjalistycznymi będą robione 15 minutowe przerwy  

w celu dezynfekcji i przygotowania bezpiecznych pomocy i gabinetu do kolejnych zajęć. 

 

4. Zajęcia prowadzone będą z zachowaniem minimalnej bezpiecznej odległości między 

specjalistą, a uczniem. 

 

5. Pomoce dydaktyczne użyte w czasie terapii i konsultacji  będą na bieżąco 

dezynfekowane. 

 

6. Uczniowie przychodzący na zajęcia specjalistyczne przed wejściem dezynfekują ręce 

płynem dezynfekującym lub myją ręce mydłem i wodą. 

 

7. Podczas zajęć specjalistycznych  wskazane jest używanie osłony ust i nosa przez osoby 

prowadzące zajęcia oraz informowanie dzieci o konieczności stosowania tego 

rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych. 
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8. Zalecane jest wyposażenie dziecka uczęszczającego na terapię, konsultację  

w przyłbicę lub maseczkę. 

 

9. Maseczkę jednorazową / rękawiczki po zajęciach należy w odpowiedni (bezpieczny) 

sposób zdjąć i umieścić w zamkniętym koszu. Maseczkę wielokrotnego użytku uczeń 

chowa do woreczka i wkłada do plecaka. Rodzic jest zobowiązany utrzymywać 

maseczkę wielokrotnego użytku w czystości. 

 

10. Po zakończonych zajęciach nauczyciel jest zobowiązany dopilnować aby uczeń umył  

lub zdezynfekował ręce. 

 

11. Uczniowie klas 4 – 8 samodzielnie opuszczają szkołę po zajęciach  natomiast 

uczniowie klas młodszych jeśli nie posiadają zgody rodziców na samodzielny powrót do 

domu, odprowadzani są rodzicom oczekującym przed wejściem do budynku szkoły  

o ustalonej wcześniej godzinie. 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


