
Zasady terapii logopedycznej w Szkole Podstawowej Nr 378 w Warszawie

 
1. Terapię logopedyczną organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują

zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. 
2. Nabór dzieci na zajęcia logopedyczne odbywa się w każdym roku szkolnym. Terapia

logopedyczna  rozpocznie  się  po  zakończeniu  badań  przesiewowych,  nie  później
niż w pierwszym tygodniu października. 

3. Zakończenie  zajęć  logopedycznych  w  danym  roku  szkolnym  odbywa  się  zgodnie
z terminem zakończenia obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

4. W przypadku wyeliminowania bądź złagodzenia występującego u dziecka zaburzenia,
stanowiącego powód objęcia w/w formą opieki, zajęcia logopedyczne mogą zakończyć
się wcześniej. 

5. Decyzję  o  zakwalifikowaniu  dziecka  na  terapię  logopedyczną  podejmuje  logopeda
po przeprowadzeniu  badań  przesiewowych,  uwzględniając  informacje  przekazywane
przez rodziców/opiekunów prawnych i osoby pracujące z dzieckiem oraz dokumentację
dziecka przedstawioną w szkole przez rodziców/opiekunów prawnych.

6. W zajęciach uczestniczą dzieci  zakwalifikowane na podstawie  badań przesiewowych
prowadzonych we wrześniu każdego roku szkolnego przez logopedę szkolnego, dzieci
kontynuujące  terapię  w  szkole  (po  uprzednim  zgłoszeniu  przez  rodzica/opiekuna
prawnego)  oraz  dzieci  posiadające  zalecenia  do  uczestnictwa  w zajęciach  (opinia
wydana  przez  publiczną/niepubliczną  poradnię  psychologiczno-pedagogiczną
i/lub orzeczenie wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym
publiczną poradnię specjalistyczną). 

7. Rodzice  dziecka  zakwalifikowanego  na  zajęcia  logopedyczne  otrzymują  informację
na temat  organizacji  zajęć  logopedycznych  (zawierającą  dzień  i  godzinę  zajęć)  oraz
o sposobie pracy w domu. 

8. Rodzic  zobowiązany  jest  do  systematycznej  pracy  w  domu  oraz  usprawiedliwienia
nieobecności dziecka. 

9. Nieusprawiedliwione nieobecności dziecka na zajęciach oraz brak współpracy związanej
z realizacją zaleceń terapeuty (wykonywaniem ćwiczeń w domu), może spowodować
zaproponowanie  przeniesienia  uczestnika  terapii  logopedycznej  na konsultacje
w zakresie eliminowania zaburzeń mowy dziecka. 

10. Rodzice mogą kontaktować się z logopedą poprzez dziennik elektroniczny. 
11. W  zajęciach  biorą  udział  wyłącznie  dzieci  zdrowe  (niegorączkujące,  niezakatarzone

i niekaszlące).
12. Podczas  terapii  logopedycznej  w  reżimie  sanitarnym  niezbędne  jest  zachowanie

minimalnej bezpiecznej odległości między logopedą a dzieckiem/dziećmi korzystającymi
z terapii.

13. Przed każdymi zajęciami odbywa się obowiązkowa dezynfekcja rąk uczestników zajęć.
14. Po  każdych  zajęciach  odbywa  się  dezynfekcja  blatów  oraz  wykorzystanych

zalaminowanych pomocy dydaktycznych. 
15. Pomiędzy  zajęciami  konieczne  są  15  minutowe  przerwy  w  celu  dezynfekcji,

przygotowania bezpiecznych pomocy i gabinetu.

16. Ze  względu  na  specyfikę  zajęć  logopeda  prowadzący  terapię  jest  wyposażony
w przyłbicę. W związku z reżimem sanitarnym dzieci uczęszczające na terapię w miarę
możliwości powinny być również wyposażone w przyłbicę.


