REGULAMIN TERAPII METODĄ TOMATISA W PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 16
Diagnozą i terapią Tomatisa obejmujemy dzieci i młodzieży z rejonu działania Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16.
Na diagnozę dzieci kierowane są przez psychologów, logopedów, terapeutów PPP nr
16. W uzasadnionych przypadkach specjaliści z poradni mogą kierować dzieci na
dodatkowe konsultacje do lekarzy specjalistów np. laryngologa, foniatry, neurologa itp.
Zapisy na diagnozę prowadzone są przez sekretariat Poradni w ciągu całego roku.
Na spotkaniu diagnostycznym niezbędna jest obecność rodzica/opiekuna
prawnego dziecka, ze względu na konieczność podpisania zgody na badanie, podania
szczegółowych informacji o dziecku oraz konieczność omówienia wyników diagnozy.
Udział w terapii może nastąpić tylko za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych
dziecka.
Przeciwskazania do diagnozy i terapii to: infekcja, katar, zapalenie uszu, płyn
w uszach, przerośnięty trzeci migdał, implanty.
Rodzice / opiekunowie zobowiązują się do:







punktualnego, systematycznego przychodzenia z dzieckiem;
dostarczenia terapeucie wszelkich dokumentów dotyczących stanu zdrowia
dziecka np. aktualnych badań laryngologicznych (inf. o braku przeciwwskazań
do prowadzenia terapii metodą Tomatisa);
informacji o innych, prowadzonych równolegle terapiach mogących mieć
jakikolwiek związek z aktualną sytuacją dziecka;
stosowania się do zaleceń terapeuty;
informowania o zmianach w zachowaniu dziecka itp.

Dzieci do 12 roku życia są przyprowadzane i odprowadzane przez rodziców/
opiekunów prawnych lub inne osoby dorosłe upoważnione pisemnie
przez rodziców/opiekunów prawnych.
Rodzice/opiekunowie prawni/inne upoważnione osoby dorosłe zobowiązani są do
towarzyszenia dziecku do lat 12 podczas sesji terapeutycznych, dzieci powyżej 12
roku życia, za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych mogą samodzielnie
przychodzić na terapię i opuszczać Poradnię po ukończonej sesji.
Za uszkodzenia sprzętu spowodowane nie stosowaniem się do zaleceń terapeuty
finansową
odpowiedzialność
ponoszą
rodzice/opiekunowie
prawni.
Zobowiązania terapeuty:




przeprowadzenie Testu uwagi słuchowej oraz testów kontrolnych i końcowych;
prowadzenie terapii, zgodnie z opracowanym planem terapeutycznym;
stała współpraca z rodzicami - przekazywanie informacji zwrotnych
dotyczących funkcjonowania dziecka.

Organizacja zajęć:










zajęcia prowadzone są przez terapeutów według ustalonego wcześniej
harmonogramu;
zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku. Czas trwania zajęć
jest dostosowany do potrzeb oraz indywidualnych możliwości dziecka;
terapia w PPP nr 16 obejmuje dwa etapy od 10 do 13 dni, maks. 120 minut
dziennie;
w trakcje zajęć dzieci do 12 roku życia pozostają pod opieką rodzica/opiekuna
prawnego lub upoważnionej osoby dorosłej;
podczas trwania sesji, w sali terapeutycznej dzieci nie mogą pić ani jeść;
przed wejściem do sali dzieci i rodzice zmieniają obuwie;
wskazane jest aby na zajęciach dziecko miało chusteczki higieniczne, blok
rysunkowy, kredki;
dziecko może przynosić ulubione gry planszowe, puzzle, książki do czytania
itp.;
niewskazane jest korzystanie z telefonów komórkowych, tabletów itp.

Odwoływanie i odpracowywanie zajęć:




planowana nieobecność dziecka na zajęciach powinna być zgłaszana do
sekretariatu Poradni lub do osób prowadzących terapię;
spóźnienia oraz nieobecności na zajęciach nie powodują ich przedłużenia ani
odrobienia w innym terminie;
nie ma możliwości odrabiania zajęć terapeutycznych, na których dziecko było
nieobecne oraz zajęć, które wypadają w dni wolne od pracy (święta), podczas
urlopów, zwolnień lekarskich.

Podpisując zgodę na udział dziecka w terapii rodzic/opiekun prawny akceptuje
jednocześnie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

