
REGULAMIN TERAPII PEDAGOGICZNEJ W ZAKRESIE  
CZYTANIA I PISANIA ORAZ MATEMATYKI 

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 16 
 

 

Zajęcia terapii pedagogicznej przeznaczone są dla uczniów z rejonu Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 posiadających opinię psychologiczno-

pedagogiczną, w której stwierdza się specyficzne trudności w uczeniu się lub ich 

ryzyko lub będących w trakcie diagnozy. 

 

W terapii pedagogicznej z matematyki mogą uczestniczyć dzieci z klas „0”- IV; a w 

terapii pedagogicznej w zakresie czytania i pisania dzieci z klas I-VI. Dzieci starsze 

mogą korzystać z konsultacji i pracować pod kierunkiem terapeuty. 

 

O przyjęciu na zajęcia terapii pedagogicznej decyduje zespół pedagogów 

uwzględniając zakres, głębokość zaburzeń oraz nasilenie trudności szkolnych. Udział 

w zajęciach może nastąpić tylko za zgodą pisemną rodziców lub opiekunów prawnych 

ucznia. 

 

Zapisy na dany rok szkolny przyjmowane są przez pierwszy tydzień września. W ciągu 

roku szkolnego istnieje możliwość konsultacji u specjalisty. 

 

Zajęcia odbywają się w godzinach ustalonych na początku terapii. Czas trwania zajęć 

jest dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka wynikających z 

diagnozy psychologiczno-pedagogicznej i wynosi maksymalnie 60 minut. 

 

Liczbę uczestników na zajęciach terapii pedagogicznej ustala terapeuta prowadzący 

zajęcia. 

 

W zajęciach mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe (tzn. bez kataru, kaszlu, gorączki, 

bólów głowy, brzucha, chorób zakaźnych, itp.). 

 

Spóźnienie lub nieobecność ucznia na zajęciach nie powoduje ich przedłużenia ani 

odrobienia w innym terminie. 

 

Planowana nieobecność dziecka na zajęciach powinna być zgłaszana jak 

najwcześniej przed terminem zajęć. 

 

Trzy nieusprawiedliwione nieobecności ucznia powodują skreślenie z listy dzieci 

uczęszczających na zajęcia. 

 

Na zajęcia terapeutyczne dzieci są przyprowadzane i odprowadzane przez 

rodziców/opiekunów prawnych. Rodzice/ opiekunowie uczniów do lat 12 zobowiązani 

są do przebywania na terenie Poradni w czasie trwania zajęć. 



W szczególnych przypadkach, za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych, 

dzieci do 12 roku życia mogą przychodzić na zajęcia pod opieką innych osób 

dorosłych, uczniowie po 12 roku życia mogą przychodzić na zajęcia bez opieki 

(wymagana jest pisemna zgoda). 

 

Pedagog ma obowiązek informowania rodziców/opiekunów o postępach ucznia oraz 

przekazywania wskazówek do pracy indywidualnej w domu. 

 

Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do współpracy z terapeutą oraz do 

dopilnowania, aby dziecko systematycznie i punktualnie uczęszczało na zajęcia. 

Instruktaż dotyczący pracy w domu oraz wszelkie rozmowy dotyczące dziecka 

odbywają się w ramach zajęć. 

 

Decyzję o zakończeniu terapii podejmuje terapeuta prowadzący zajęcia po analizie 

dokumentacji dziecka i ewentualnie po konsultacji z psychologiem. 

 

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

postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie. 

 

 


