REGULAMIN ZAJĘĆ EEG-BIOFEEDBACK
W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 16
Na zajęcia EEG-Biofedback przyjmowane są dzieci z rejonu działania Poradni nr 16.
Zapisy chętnych do udziału w terapii przyjmowane są przez sekretariat, w miarę
zwalniających się miejsc.
Wstępną kwalifikację na zajęcia przeprowadza psycholog, np. na wniosek innego
specjalisty. Ostateczną decyzję o potrzebie zajęć podejmuje terapeuta EEG-BFB.
Warunkiem rozpoczęcia przez dziecko/ucznia terapii jest dostarczenie badania EEG
i brak przeciwwskazań do udziału w terapii.
Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do:





systematycznego udziału dziecka/ucznia w zajęciach BFB zgodnie z ustalonym
harmonogramem;
dostarczania terapeucie wszelkich dokumentów dotyczących stanu zdrowia
dziecka, prowadzonych innych terapii mogących mieć jakikolwiek związek
z aktualną sytuacją dziecka/ucznia;
stosowania się do zaleceń terapeuty.

Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby pełnoletnie, upoważnione pisemnie przez
rodziców/opiekunów prawnych (w przypadku dzieci do lat 12) zobowiązani są do ich
przyprowadzania i odprowadzania, a także przebywania na terenie Poradni w czasie
trwania zajęć; dziecko powyżej 12 r.ż. może samodzielnie przychodzić na zajęcia jeśli
rodzic/opiekun prawny wyrazi na to pisemną zgodę.
Zobowiązania terapeuty:




Przeprowadzenie diagnozy wstępnej;
Prowadzenie zajęć (max. 30 h.) zgodnie z opracowanym planem
terapeutycznym;
Stała współpraca z rodzicami, przekazywanie informacji zwrotnych
o funkcjonowaniu dziecka.

Organizacja zajęć:






udział w zajęciach może nastąpić tylko za zgodą pisemną rodziców lub
opiekunów prawnych dziecka/ucznia;
zajęcia
prowadzone
są
przez
terapeutów
według
ustalonego
wcześniej harmonogramu;
zajęcia odbywają się min. raz w tygodniu. Czas trwania zajęć jest dostosowany
do potrzeb oraz indywidualnych możliwości dziecka i wynosi maksymalnie 60
minut;
w zajęciach może uczestniczyć dziecko zdrowe, bez infekcji.

Odwoływanie i odpracowywanie zajęć:






planowana nieobecność dziecka na zajęciach powinna być zgłaszana do
sekretariatu poradni jak najwcześniej przed ustalonym terminem zajęć;
spóźnienie się 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;
trzykrotna nieobecność dziecka bez wcześniejszego odwołania zajęć skutkuje
wykreśleniem wizyt z grafiku terapeutów;
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.

