REGULAMIN PRZYJMOWANIA DZIECI NA TERAPIĘ
INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
1.

Z uwagi na ograniczone możliwości, przyjmujemy na terapię SI tylko dzieci
posiadające aktualne badania lub/i opinię od terapeuty SI o takiej potrzebnie (nie starsze
niż sprzed roku).

2.

Do wypełnionego wniosku o terapię należy dołączyć ksero opinii, jeśli diagnoza została
przeprowadzona w innej placówce. Wówczas terapeuta prowadzący zajęcia może
skontaktować się z kandydatem i zaprosić na konsultację w celu weryfikacji informacji
zawartych w opinii.

3.

Z uwagi na warunki lokalowe, dostępny sprzęt oraz potrzebę wsparcia rozwoju dzieci
wkrótce rozpoczynających edukację szkolną i z wczesnego etapu edukacji, w pierwszej
kolejności będą przyjmowane dzieci pomiędzy 6 a 10 rokiem życia (jeśli zachodzi taka
potrzeba).

W procesie rekrutacji brane są pod uwagę: stopień zaburzeń SI (aktualna diagnoza),
dostępność terapii w innym miejscu, np. szkole, fundacji, wiek dziecka, termin złożenia
wniosku o terapię, długość uczęszczania na terapię SI w PPP Tłuszczu.
4.

3 nieobecności na zajęciach, bez usprawiedliwienia, w półroczu lub nieobecność na
powyżej 20 % zajęć z winy klienta powoduje skreślenie z listy uczestników terapii.

5.

Dziecko na zajęcia zawsze powinno mieć strój sportowy (spodnie/spodenki sportowe,
koszulkę, ew. bluzę oraz skarpetki – najlepiej z antypoślizgiem).

6.

Dziecko w terapii SI w poradni może brać udział nie dłużej niż 1 rok. Oceny postępów
wykonywane są po każdym semestrze lub po ok. 15-20 spotkaniach. Wówczas
terapeuta decyduje czy jest zasadne kontynuowanie terapii, czy można ją zakończyć.

7.

Rodzic zobowiązuje się do ćwiczenia z dzieckiem w domu zgodnie ze wskazaniami
terapeuty. Pozwoli to na uzyskanie szybszych efektów.

8.

Dzieci, które nie zakwalifikują się na terapię w poradni w danym roku szkolnym mogą
skorzystać z okresowych konsultacji w celu uzyskania dodatkowych wskazówek
do pracy z dzieckiem w domu oraz oceny postępów. W tym celu trzeba dodatkowo
umówić się na konsultację, nie częściej niż co 3 miesiące.

9.

Jeśli, dziecko nie dostanie się na terapię, jeśli rodzic widzi taką potrzebę i chce
uczestniczyć w zajęciach w kolejnym roku szkolnym, rodzic musi wypełnić stosowny
wniosek o terapię w okresie naboru wniosków przez poradnię. Zgodnie z regulaminem
naboru wniosków na terapię w poradni.
……………………………………………………
(data, podpis rodzica świadczący o zapoznaniu się z regulaminem)

