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REGULAMIN 

PSYCHOTERAPII 

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15 w Warszawie 

 

1. Zapisy na psychoterapię odbywają się w ciągu całego roku szkolnego osobiście lub 

telefonicznie (w sekretariacie poradni). 

2. Uczestnictwo w terapii jest dobrowolne i bezpłatne. Nie jest wymagane skierowanie. 

3. O przyjęciu dziecka na terapię decyduje psychoterapeuta – po odbyciu od 2-5 konsultacji 

z dzieckiem oraz rozmowie z rodzicami/opiekunami prawnymi. Proces konsultacji ma na 

celu postawienie wstępnej diagnozy, zebranie informacji dotyczących zgłaszanego 

problemu oraz nawiązanie kontaktu z dzieckiem/nastolatkiem. Kończy się podpisaniem 

kontraktu terapeutycznego, który zawierany jest na czas roku szkolnego.  

4. Sesje trwają 50 minut, odbywają się raz w tygodniu. W przypadku spóźnienia pacjenta 

sesje nie są przedłużane. 

5. Psychoterapeuta ma prawo odmówić podjęcia psychoterapii, gdy uznaje, że nie ma 

możliwości podjąć rzetelnie pomocy ze względu na rodzaj zgłaszanego problemu.  

W tej sytuacji może skierować do odpowiedniej placówki specjalistycznej lub 

zaproponować konsultację u innego specjalisty.  

6. Z uwagi na charakter i zakres działań poradni, psychoterapeuta/psycholog nie wydaje 

opinii na potrzeby spraw sądowych. Tego typu opinie w sprawach rodzinnych 

i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich są sporządzane przez Opiniodawcze Zespoły 

Sądowych Specjalistów (dawniej RODK) na zlecenie sądu. 

7. Dzieci/uczniowie, którzy nie zostali przyjęci na zajęcia, zapisywani są na listę 

rezerwową. Przyjęcie z listy rezerwowej odbywa się wyłącznie w przypadku zwolnienia 

się miejsca (wówczas proponowany jest wyłącznie termin zwalniający się). 

8. Warunkiem przyjęcia na terapię – po zakwalifikowaniu – jest wypełnienie i złożenie 

przez rodziców/opiekunów prawnych wniosku (oraz ewentualnych dodatkowych 

oświadczeń związanych z terapią).  
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9. Terapeutę obowiązuje zasada poufności, to znaczy, że o szczegółach sesji nie będzie 

opowiadał rodzicom/opiekunom prawnym dziecka/ucznia. Psychoterapeuta może 

odpowiadać w sposób ogólny lub dzieląc się własnymi spostrzeżeniami (wyjątek stanowi 

jedynie zagrożeniu życia lub zdrowia dziecka bądź innych osób). 

10. Pacjent w każdym momencie ma prawo do rezygnacji z psychoterapii. W takiej sytuacji 

zobowiązany jest poinformować o swojej decyzji psychoterapeutę. Ważne, aby dzielić się 

własnymi przemyśleniami, nie zrywać terapii, a cały proces podsumować jedną/kilkoma 

sesjami na zakończenie (w zależności od ustaleń). 

11. Objawy fizyczne i psychologiczne często ze sobą współwystępują. Gdy dzieje się coś, co 

wymaga konsultacji medycznej, psychoterapeuta może poprosić o wizytę u lekarza 

specjalisty (np. psychiatry) i dostarczenie stosownych dokumentów (opinii, wyników 

badań, diagnozy). 

12. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania zaleceń psychoterapeuty/psychologa, 

współpracy z nim w zakresie oddziaływań wobec dziecka/nastolatka, aby psychoterapia 

była jak najbardziej skuteczna. 

13. Spóźnienie na zajęcia nie powoduje ich przedłużenia ani odpracowania 

w innym terminie. 

14. Nie ma możliwości odpracowania zajęć, które wypadają w dni wolne od pracy (święta), 

podczas urlopów, zwolnień lekarskich terapeuty i nieobecności dziecka/ucznia na 

zajęciach. 

15. Z zajęć mogą korzystać dzieci/uczniowie bez oznak infekcji. Katar, gorączka, złe 

samopoczucie itd. mogą być powodem, dla których terapeuta nie przyjmie dziecka/ucznia 

na zajęcia w danym dniu lub je przerwie. 

16. Planowana nieobecność na zajęciach powinna być zgłaszana możliwie jak najwcześniej 

przed terminem zajęć – osobiście, telefonicznie lub mailowo. 

17. Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach skutkuje skreśleniem z listy. 

18. Jeżeli dziecko/uczeń samodzielnie przychodzi na zajęcia do poradni i również 

samodzielnie wraca do domu, rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany wyrazić na to 
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pisemną zgodę. W takim przypadku terapeuta nie bierze odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo dziecka/ucznia poza poradnią.  

19. W przypadku rezygnacji z zajęć wymagane jest pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna 

prawnego.  

 

 

 

 

 


