
Informacja dla rodzica/ucznia pełnoletniego 

 

 

Procedury prowadzenia badań diagnostycznych (stacjonarnych)  

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim  

w okresie epidemii COVID-19 obowiązujące od dnia 4 maja 2020 r. 

 

1. Wnioski na diagnozę analizuje zespół badający pod kątem zasadności, pilności, 

konieczności itp.   

 

2. Pierwszeństwo mają wnioski dotyczące wydawanych orzeczeń, opinii o wczesnym 

wspomaganiu rozwoju dziecka, odroczenia obowiązku szkolnego, pierwszeństwa w przyjęciu 

do szkoły ponadpodstawowej ucznia z problemami zdrowotnymi, zezwolenia na zatrudnienie 

młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy/nauki zawodu lub inne - 

zgodnie z analizą specjalistów poradni.  

 

3. Na diagnozę przyjmowane są wyłącznie osoby zdrowe, nie objęte kwarantanną, 

nadzorem epidemicznym - informację wstępną uzyskujemy od rodzica telefonicznie w 

momencie umawiania na wizytę - Ankieta wstępnej kwalifikacji - Załącznik nr 1  

 

4. W momencie telefonicznego umawiania wizyty rodzic jest poinformowany o 

warunkach pracy w poradni w związku z Covid-19. Niewyrażenie zgody na warunki badania, 

stosowanie środków ochronnych jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na badanie.  

 

5. Dziecko umawiane na diagnozę powinno być zaopatrzone przez rodzica w maseczkę, 

rękawiczki jednorazowe, własne przybory do pisania (ołówek, długopis, kredki), wodę do picia, 

chusteczki higieniczne.   

 

6. Specjalista poradni (psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta) po wcześniejszej 

konsultacji/wywiadzie z rodzicem na temat dziecka/ucznia i jego potrzeb, ustala z rodzicem 

konkretny termin niezbędnego badania diagnostycznego na terenie poradni. 

W dniu badania o umówionej godzinie specjalista odbiera przy drzwiach wejściowych rodzica 

z dzieckiem/uczniem, lub pełnoletniego ucznia. Przeprowadza pomiar temperatury klientom 

termometrem bezdotykowym, pobiera od rodzica/pełnoletniego ucznia wypełnioną i podpisaną 

Ankietę wstępnej kwalifikacji – (wyłącznie na takich warunkach klient może wejść do gabinetu 

diagnostycznego, wobec braku zgody rodzica/pełnoletniego ucznia na przeprowadzone 

czynności badanie nie zostanie przeprowadzone).   

7. Przed wejściem do gabinetu osoba badająca, rodzic i dziecko są zobowiązani do 

dokładnego umycia, zdezynfekowania rąk. 

8. Badany i rodzic podczas pobytu w poradni ma obowiązek posiadać własną maseczkę 

lub przyłbicę i rękawiczki jednorazowe. Odległość między osobą badającą a badanym to 1,5-2 

metry (wyjątek stanowi badanie małych dzieci). 

 



9. Na czas badania osoba badająca korzysta z przyłbicy. Jeśli w gabinecie na stanowisku 

diagnostycznym jest zainstalowana przegroda pleksi oddzielająca klienta i badającego, 

wówczas badający może na czas badania zdjąć przyłbicę. Z uwagi na specyfikę badania i 

różnorodne dysfunkcje dzieci/uczniów w procesie diagnostycznym dopuszczalne jest 

skorzystanie z jednej formy osłony przyłbicy lub przegrody pleksi, takie rozwiązanie ułatwi 

dziecku/uczniowi prawidłowo usłyszeć i zrozumieć polecenie badającego.  

 

10. Dziecko umówione do badań pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna 

jest obecność rodzica w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, 

wymagających bezpośredniej obecności rodzica.  

 

11. Wywiad i omówienie wyników badania z rodzicami przeprowadzany jest 

telefonicznie lub online. 

 

Uwaga: 

 
 Na badanie diagnostyczne zgłasza się jeden rodzic wyłącznie z dzieckiem do diagnozy 

bez osób towarzyszących. 

 

 Pomiędzy klientami jest przerwa na dezynfekcję gabinetu oraz wietrzenie pomieszczeń, 

dlatego też należy przychodzić  PUNKTUALNIE na wyznaczoną godzinę.   

  

 

 

 


