REGULAMIN TERAPII LOGOPEDYCZNEJ W PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 16
Zajęcia logopedyczne przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z rejonu działania
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16.
Zapisy na terapię prowadzi sekretariat. Zapisy przyjmowane są w pierwszym tygodniu
września, a wciągu roku szkolnego w miarę wolnych miejsc.
Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu i formie wsparcia dla dziecka podejmuje zespół
logopedów uwzględniając następujące kryteria:
 czy dziecko uczęszcza do placówki, w której jest zatrudniony logopeda;
 jaki jest zakres i głębokość zaburzeń oraz nasilenie trudności dziecka.
W zajęciach mogą uczestniczyć tylko dzieci zdrowe, bez infekcji.
Udział w zajęciach może nastąpić tylko za pisemną zgodą rodziców/opiekunów
prawnych dziecka.
Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do:







Dostarczenia terapeucie wszelkich dokumentów dotyczących stanu zdrowia
dziecka, dotychczasowych diagnoz oraz informacji na temat prowadzonych
innych terapii mogących mieć jakikolwiek związek z aktualną sytuacją dziecka;
Współpracy z terapeutą, stosowania się do zaleceń dotyczących pracy
z dzieckiem w domu;
Punktualnego przyprowadzania dziecka na zajęcia i jego systematycznego
uczestnictwa w zajęciach logopedycznych 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);
do obecności na zajęciach lub na terenie Poradni w czasie trwania zajęć.

Rodziców lub opiekunów prawnych dzieci lub upoważnione osoby dorosłe prosimy o
udostępnienie pracownikom Poradni, aktualnego numeru telefonu kontaktowego.
Zobowiązania logopedy:





przeprowadzenie diagnozy logopedycznej;
prowadzenie zajęć zgodnie z opracowanym planem terapeutycznym i wcześniej
ustalonym harmonogramem;
udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w domu rodzicom/opiekunom
prawnym;
stała współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi, informowania o postępach
dziecka.

Organizacja zajęć:


czas trwania zajęć jest dostosowany do potrzeb oraz do indywidualnych
możliwości dziecka i wynosi maksymalnie 45 minut;




instruktaż dotyczący pracy w domu oraz wszelkie rozmowy dotyczące dziecka
odbywają się w ramach zajęć terapeutycznych;
obecność rodzica/opiekuna prawnego na zajęciach jest wskazana, chyba że
terapeuta zadecyduje inaczej.

Odwoływanie i odpracowywanie zajęć:






planowana nieobecność dziecka na zajęciach powinna być zgłaszana do
Sekretariatu Poradni w możliwie najwcześniejszym terminie, jednak nie później
niż 2 dni przed terminem zajęć;
trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka skutkuje wykreśleniem
z listy dzieci uczęszczających na zajęcia;
spóźnienie na zajęcia nie powoduje ich przedłużenia ani odrobienia 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 dziecka w terapii rodzic/opiekun prawny akceptuje
jednocześnie postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.

