
REGULAMIN ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH W PORADNI 
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 16 

 
 
Grupy socjoterapeutyczne: 

 tworzone są w pierwszych miesiącach każdego roku szkolnego, w zależności 
od ilości zgłoszeń - dla dzieci i młodzieży w podobnym wieku, o zbliżonej 
problematyce (ważne, by nie uczęszczały do tej samej klasy); 

 warto zgłosić dziecko pod koniec roku szkolnego (czerwiec-sierpień) lub na 
początku roku szkolnego (wrzesień-październik) - wtedy większe są szanse 
zakwalifikowania; 

 do grupy przyjmowane są dzieci wyłącznie z rejonu działania naszej Poradni, 
po diagnozie psychologicznej lub będące w trakcie diagnozy; 

 zajęcia socjoterapeutyczne trwają minimum 1 godzinę zegarową (początkowo 
dziecko uczestniczy w kilku spotkaniach indywidualnych trwających minimum 
pół godziny); 

 zajęcia grupowe trwają od września do czerwca w danym roku szkolnym, pod 
koniec roku szkolnego odbywają się podsumowujące spotkania z rodzicami i/ 
lub dziećmi. 

  
Zgłoszenie dziecka na socjoterapię wiąże się z: 

 około godzinnym wywiadem wstępnym (z rodzicami i/lub dzieckiem), na 
spotkanie warto przynieść istotne dla pracy z dzieckiem dokumenty np. opinię 
psychologiczną, wyniki badania lekarskiego lub opinię wychowawcy; 

 współpracą z socjoterapeutą polegającą na udziale rodziców/opiekunów 
prawnych w minimum 2 spotkaniach w roku, realizowaniu zaleceń (między 
innymi czytanie wskazanej literatury, czy zapisanie się na warsztaty dla 
rodziców); 

 zobowiązaniem się rodziców/opiekunów prawnych do dopilnowania, aby 
dziecko systematycznie i punktualnie przychodziło na zajęcia oraz do 
wdrażania zaleceń w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych; 

 obowiązkiem przyprowadzania i odprowadzania dziecka przez 
rodzica/opiekuna prawnego lub inną osobę dorosłą upoważnioną pisemnie 
przez rodziców/opiekunów prawnych jeśli dziecko nie ukończyło 12 roku życia, 
uczniowie po 12 roku życia mogą sami przychodzić na zajęcia i wracać do 
domu, o ile mają pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego; 

 zobowiązaniem do informowania o planowanych nieobecnościach, 
usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach przed lub do 6 dni po 
nieobecności dziecka (osobiście, telefonicznie lub mailowo); 3 nieobecności 
nieusprawiedliwione lub usprawiedliwione po określonym czasie 6 dni skutkują 
wykreśleniem z grupy. 

 
Nie ma możliwości odrabiania zajęć socjoterapeutycznych, które wypadają w dni 
wolne od pracy (święta), podczas urlopów i zwolnień lekarskich. 
 
W czasie ferii zimowych uczniowie szkół podstawowych nie mają zajęć 
socjoterapeutycznych - jest to czas na spotkania z rodzicami (podsumowanie 
półrocznej pracy z dzieckiem). Młodzież kontynuuje zajęcia socjoterapeutyczne  
w czasie ferii zimowych. 



Ważne: bezpośrednio po zajęciach grupowych nie ma możliwości omówienia  
z psychologiem-socjoterapeutą spraw dotyczących dzieci, dlatego można 
zasygnalizować taką potrzebę drogą mailową (adres mailowy dostępny w sekretariacie 
lub bezpośrednio u prowadzącej) oraz  umówić się z osobą prowadzącą zajęcia na 
osobne spotkanie. 
 

Podpisując zgodę na udział w socjoterapii rodzic/opiekun prawny akceptuje 

jednocześnie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie. 


