
REGULAMIN TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W PORADNI 
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 16 

  
 
Diagnozą i terapią SI obejmujemy dzieci z rejonu działania Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej nr 16. Zapisy prowadzi sekretariat. 
 
  
Zajęcia terapeutyczne przeznaczone są dla  dzieci, które nie są objęte terapią  
SI w innych placówkach oświatowych publicznych lub niepublicznych placówkach 
NFZ. 
 
Podstawą do przyjęcia dziecka na zajęcia terapeutyczne prowadzone metodą SI 
stanowi aktualna (przeprowadzona w ciągu ostatniego roku) diagnoza procesów 
integracji sensorycznej. 
 
Udział w zajęciach może nastąpić tylko za zgodą pisemną rodziców lub opiekunów 
prawnych dziecka. 
 
W zajęciach mogą uczestniczyć tylko dzieci zdrowe, bez infekcji. 
 
 
Rodzice / opiekunowie zobowiązują się do: 

• dostarczenia terapeucie wszelkich dokumentów dotyczących stanu zdrowia 
dziecka, informacji o prowadzonych równolegle terapiach mogących mieć 
jakikolwiek związek z aktualną sytuacją dziecka (w szczególnych przypadkach 
terapeuta integracji sensorycznej ma prawo prosić rodzica/opiekuna prawnego 
o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego od lekarza o braku przeciwwskazań 
do uczestnictwa dziecka w terapii); 

• współpracy i stosowania się do zaleceń terapeuty; 
• systematycznego uczestnictwa dziecka w zajęciach z integracji sensorycznej 

zgodnie z ustaleniami. 

  
Dzieci do 12 roku życia są przyprowadzane i odprowadzane przez rodziców, 
opiekunów prawnych lub inne osoby dorosłe upoważnione pisemnie przez rodziców, 
opiekunów prawnych. Opiekunowie  zobowiązani są do przebywania na terenie 
Poradni w czasie trwania zajęć. 
 
Rodziców lub opiekunów prawnych dzieci lub upoważnione osoby dorosłe, którzy po 
uzgodnieniu z terapeutą oddalają się z budynku poradni  prosimy o udostępnienie 
pracownikom poradni aktualnego numeru telefonu kontaktowego. 
 
Zobowiązania terapeuty: 

• przeprowadzenie diagnozy i prowadzenie zajęć z SI; 
• udzielanie wskazówek rodzicom/opiekunom do pracy z dzieckiem w domu; 
• stała współpraca z rodzicami, informowanie rodziców/opiekunów o potrzebach 

i postępach dziecka. 

 
 



Organizacja zajęć: 

• zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Czas trwania zajęć jest dostosowany do 
potrzeb oraz indywidualnych możliwości dziecka i wynosi maks. 50 minut; 

• obecność rodzica na zajęciach nie jest konieczna, chyba że terapeuta 
zdecyduje o potrzebie obecności rodzica/ opiekuna prawnego w trakcie trwania 
terapii; 

• zajęcia prowadzone są przez terapeutów według ustalonego  harmonogramu; 
• rodzice dbają o to, aby dziecko miało na zajęciach wygodny strój i skarpety na 

zmianę. 

Odwoływanie i odpracowywanie zajęć: 

• planowana nieobecność dziecka na zajęciach powinna być zgłaszana do 
sekretariatu poradni nie później niż do godz. 19 dnia poprzedzającego zajęcia; 

• trzykrotna nieobecność dziecka bez wcześniejszego odwołania zajęć skutkuje 
wykreśleniem wizyt  z grafiku terapeutów; 

• spóźnienie na zajęcia nie powoduje ich przedłużenia ani odrabiania w innym 
terminie; 

• nie ma możliwości odrabiania zajęć terapeutycznych, które wypadają w dni 
wolne od pracy (święta), podczas urlopów  i zwolnień lekarskich; 

Podpisując zgodę na udział w terapii rodzic/opiekun prawny akceptuje jednocześnie 

postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie. 


