
REGULAMIN TERAPII PEDAGOGICZNEJ/ TERAPII 

PEDAGOGICZNEJ Z MATEMATYKI 

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 w Warszawie 

 

1. Zapisy na terapię pedagogiczną odbywają się do 15 września b.r. poprzez 

złożenie w sekretariacie Poradni „Wniosku o objęcie dziecka terapią 

pedagogiczną/ terapią pedagogiczną z matematyki” (druk dostępny na 

stronie internetowej oraz w sekretariacie Poradni).  

2. Uczestnictwo w terapii pedagogicznej jest dobrowolne i bezpłatne. Nie jest 

wymagane skierowanie. 

3. Rodzice zobowiązują się do dostarczenia stałego planu lekcji 

(godzinowego) nie później niż do 25 września b.r. 

4. Komisja kwalifikacyjna, w której skład wchodzą terapeuci pedagogiczni 

analizuje dokumentację i kwalifikuje uczniów na terapię pedagogiczną. 

5. Informację o przyjęciu i terminie rozpoczęcia zajęć pedagogicznych 

przekazują telefonicznie pedagodzy, u których dziecko będzie miało 

rozpocząć spotkania terapeutyczne (pomiędzy 19 września b.r. do 23 

września b.r.).  

6. Zajęcia terapii pedagogicznej z matematyki obejmują dzieci uczęszczające 

do klas od „0” do IV klasy szkoły podstawowej.  

7. Dzieci, które nie były dotychczas objęte wsparciem terapeutycznym w 

żadnej placówce oświatowej, będą przyjmowane na zajęcia w pierwszej 

kolejności. 

8. Dzieci, które nie zostały przyjęte na zajęcia terapeutyczne zapisywane  

są na listę rezerwową. Przyjęcie z listy rezerwowej odbywa się wyłącznie 

w przypadku zwolnienia się miejsca (wówczas proponowany jest termin 

zwalniający się). 

9. Omówienie zajęć oraz zalecenia terapeutyczne do realizacji w domu oraz 

wszelkie rozmowy dotyczące dziecka odbywają się w ramach zajęć. 

10. Nie ma możliwości odpracowania zajęć, które wypadają w dni wolne  

od pracy (święta), podczas urlopów, zwolnień lekarskich terapeuty  

i nieobecności dzieci na zajęciach. 

11.  Z zajęć mogą korzystać dzieci bez oznak infekcji. Katar, gorączka, złe 

samopoczucie, kaszel, bóle brzucha itd. mogą być powodem, dla których 

terapeuta nie przyjmie dziecka na zajęcia w danym dniu lub je przerwie/nie 

będzie ich kontynuował.  



12.  Planowana nieobecność na zajęciach powinna być zgłaszana możliwie jak 

najwcześniej przed terminem zajęć – osobiście lub telefonicznie. 

13. Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach skutkuje 

skreśleniem ucznia z listy osób objętych terapią. 

14.  Rodzic/opiekun prawny stosuje się do zaleceń i regularnie wykonuje  

z dzieckiem w domu ćwiczenia. Warunkiem skuteczności terapii jest ścisła 

współpraca z terapeutą. 

15. Czas uczęszczania dziecka na zajęcia jest indywidualny i decyduje o nim 

terapeuta na podstawie ewaluacji skuteczności terapii. 


