
 

 
 

Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 3/2019/2020 Dyrektora PPP  w Tarnowie  

z dnia 7 listopada 2019 r.  

 

REGULAMIN ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH 

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie 

1. Na terenie Poradni prowadzone są zajęcia terapeutyczne psychologiczne, pedagogiczne  

i logopedyczne. 

2. Zajęciami terapeutycznymi mogą być objęte dzieci/uczniowie z terenu działania Poradni. 

3. W diagnozie i terapii biorą udział dzieci zdrowe. 

4. Podstawą do zakwalifikowania dziecka/ucznia na zajęcia terapeutyczne jest złożenie wniosku przez 

rodzica/opiekuna prawnego/ucznia pełnoletniego.  

5. Zakwalifikowanie dziecka na terapię może wymagać dodatkowej konsultacji medycznej. 

6. Rodzice/opiekunowie prawni/uczeń pełnoletni zostają poinformowani o zakwalifikowaniu  

na terapię przez terapeutę prowadzącego zajęcia lub przez pracownika sekretariatu.  

7. W przypadku terapii prowadzonej przez pedagogów związanej ze specyficznymi trudnościami w 

uczeniu obowiązuje następujący jej przebieg:  

1) dysortografia – minimum 6 spotkań terapeutycznych. Terapia pedagogiczna raz w miesiącu; 

2) dysgrafia – minimum 3 spotkania terapeutyczne. Terapia pedagogiczna raz w miesiącu;  

3) dysleksja – minimum 6 spotkań terapeutycznych. Terapia pedagogiczna raz w miesiącu; 

4) dyskalkulia – minimum 4 spotkania diagnostyczne (minimum 2 z psychologiem i minimum 2 z 

pedagogiem). 

8. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci lub pełnoletni uczeń zobowiązują się do zapoznania z 

regulaminem zajęć terapeutycznych oraz: 

1) terminowego i punktualnego przychodzenia na zajęcia, 

2) informowania sekretariatu Poradni o nieobecności na zajęciach najwcześniej,  

jak to jest możliwe, na nr tel. (14) 655 99 95,  

3) przyprowadzania i odbierania dziecka z zajęć oraz pozostawania w trakcie zajęć na terenie 

Poradni, co jest szczególnie ważne w przypadku najmłodszych uczestników terapii, 

4) przestrzegania zasad ustalonych z terapeutą,  

5) informowania terapeuty o podejmowaniu innych działań terapeutycznych względem dziecka, 

6) wyposażenie dziecka w materiały niezbędne do prowadzenia zajęć (np. zeszyt ćwiczeń).  

9. Spóźnienie uczestnika terapii na zajęcia nie powoduje ich przedłużenia lub odrabiania w innym 

terminie. 

10. Nieusprawiedliwiona nieobecność na trzech zajęciach terapeutycznych skutkuje skreśleniem 

dziecka/ucznia z listy uczestników terapii. 

11. W celu wznowienia zajęć terapeutycznych rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń składa nowy 

wniosek do sekretariatu Poradni. W przypadku zajęć prowadzonych  

z powodu specyficznych trudności w uczeniu się terapię rozpoczyna się od nowa. 

12. Rezygnację z terapii rodzic/opiekun prawny, pełnoletni uczeń  może złożyć w sekretariacie 

poradni wyłącznie w formie pisemnej. 

13. Poradnia zastrzega sobie możliwość ustalania z uczestnikiem szczegółowych zasad przebiegu 

terapii w zależności od jego indywidualnych potrzeb.  

14. Sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor Poradni. 

 

 

……………………………     ………………………………………….………………… 

(data)      (podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia) 


