
      
                Procedury funkcjonowania  gabinetu pedagoga i psychologa w czasie epidemii 

          koronawirusa zgodnie  z wytycznymi MEN, MZ i GIS od 1.09.2020. 
 

1. Do gabinetu pedagoga i psychologa  może zgłosić się osoba ( uczeń/rodzic/n-el )  bez 
objawów 

            chorobowych.   
2. Przy wejściu do gabinetu osoba obowiązkowo zasłania nos i usta oraz dezynfekuje ręce. 

 
3. W gabinecie obowiązuje zachowanie bezpiecznej odległości  min 1,5 m.  

 
4. W gabinecie osoba zajmuje wyznaczone miejsce na plastikowym krześle. 

 
5. W gabinecie pedagoga mogą przebywać jednorazowo maksymalnie 4 osoby. 

 
6. W sytuacji gdy pedagog lub psycholog zaobserwuje objawy górnych dróg oddechowych 

( kaszel, katar),odizolowuje ucznia w wyznaczone miejsce ( pomieszczenie przy bibliotece), 
powiadamia dyrekcję szkoły i rodziców o odebraniu dziecka ze szkoły. 
 

7. W przypadku interwencji  wymagającej rozmowy z większą ilością osób, spotkanie 
odbywać się będzie w świetlicy profilaktycznej "METRO". W sali obowiązują te same 
procedury, jak w gabinecie pedagoga i psychologa. 
 

8. W sytuacji nałożonych się godzinowo spotkań, pedagog lub psycholog korzysta z 
pomieszczenia nr 126. W sali obowiązują te same procedury jak w gabinecie pedagoga i 
psychologa. (przy gabinecie logopedy) 
 

9. Po spotkaniu przeprowadzona jest dezynfekcja krzesła lub innych przedmiotów oraz 
następuje wietrzenie pomieszczenia (do 10 minut po spotkaniu). Informacja o przebiegu 
dezynfekcji będzie umieszczona na drzwiach gabinetu lub świetlicy profilaktycznej 
„METRO“, ew. sali 126. 

 
10. W razie zgłoszonej przez uczniów lub nauczycieli sprawie wymagającej konieczności 

podjęcia natychmiastowej interwencji, na drzwiach będzie informacja : "ROZMOWA-
PROSZĘ NIE WCHODZIĆ"/dotyczy uczniów, nauczycieli i innych osób nawet gdy byli 
uprzednio umówieni/. 
 

11. Rodzice /opiekunowie korzystający z konsultacji pedagoga lub psychologa na terenie szkoły 
wypełniają oświadczenie: 
Oświadczam, że ja i moje dziecko w dniu przebywania w gabinecie pedagoga i 
psychologa szkolnego jesteśmy zdrowi, oraz nikt z członków naszej  rodziny nie jest 
objęty kwarantanną oraz nadzorem epidemilogicznym. Podpis i data. 

 
12. Pedagog i psycholog prowadzi harmonogram umówionych spotkań. 

 
13. Ze względu na trwające zagrożenie epidemiologiczne w dalszym ciągu preferujemy 

konsultacje telefoniczne z pedagogiem i psychologiem szkolnym ( tel stacjonarny 
583223371 wew 115 tel służbowy 510835588 ).  
 

 
 
 



        


