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PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH
DLA DZIECI POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE
KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO I/LUB OPINIĘ O POTRZEBIE
WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA
W CZASIE EPIDEMII

1. Zajęcia terapeutyczne realizowane są w formie stacjonarnej:
- W budynku głównym- w gabinetach terapeutycznych i na grupach
- W budynku zerówki- w gabinetach terapeutycznych i na grupie
2. Do pracy z dziećmi zostaje wyznaczona grupa terapeutów:
- oligofrenopedagogów
- psychologa
- terapeutów behawioralnych
- logopedów
- fizjoterapeuty
- terapeutów integracji sensorycznej
- terapeutów ręki
3. W zakresie terapii będą realizowane różne rodzaje terapii z różnymi terapeutami, aby zapewnić
dzieciom

dostęp

do

specjalistów

(logopedy,

fizjoterapeuty,

terapeuty

ręki,

terapeuty

behawioralnego, terapeuty SI).
4. Wszelkie informacje odnośnie organizacji terapii będą przekazywane rodzicom na bieżąco, za
pomocą e-dziennika lub telefonicznie.
5. Zobowiązuje się rodziców do informowania o nieobecnościach dziecka poprzez aplikację
przedszkola.
6. Z uwagi na ograniczenie kontaktu bezpośredniego z rodzicami/opiekunami dziecka, rodzic/opiekun
może uzyskać informacje dot. przebiegu terapii, postępów, czy trudności poprzez kontakt za
pomocą e-dziennika lub umówienie się na konsultacje on- line z terapeutami.
7. Terapeuci zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem oraz dopilnowania, aby robiły
to także dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety,
przed zajęciami terapeutycznymi i po nich.
8. Terapeuta korzysta ze środków ochrony osobistej:
⎯ przyłbicy lub maseczki jednorazowej, zakrywającej nos i usta,
⎯ płynu do dezynfekcji rąk,
⎯ w razie konieczności z rękawiczek jednorazowych.
9. Pomoce wykorzystywane w terapii podlegają dezynfekcji zgodnie z procedurą dezynfekcji
obowiązującej na terenie przedszkola.
10. Jeżeli terapeuta wykorzystuje pomoc do więcej niż jednego dziecka, wówczas pomoc ta powinna
zostać dezynfekowana przy użyciu parownicy lub środka dezynfekującego.

11. Sale, w których odbywają się zajęcia terapeutyczne powinny być wietrzone możliwie często (min.
raz na godzinę) np. gdy dziecko wychodzi do łazienki lub spożywa posiłek poza gabinetem
terapeutycznym.
12. Dezynfekcję pomieszczeń przeprowadza się minimum raz w tygodniu za pomocą procesu
ozonowania.
13. W ramach zajęć z terapeutycznych dopuszczalne jest używanie zamykanego pudełka, w którym
terapeuta będzie miał pomoce przeznaczone tylko dla konkretnego dziecka (pompony, druciki
kreatywne, materiały sypkie, masy plastyczne), a do którego inne dzieci i osoby postronne nie będą
miały dostępu.
14. Rodzice, opiekunowie prawni dzieci, zobowiązani są do zapoznania się z procedurami
obowiązującymi na terenie przedszkola, które umieszczone będą na stronie przedszkola oraz
dostępne w biurze przedszkola.
Procedura obowiązuje od 24.11.2020r. do odwołania.

