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REGULAMIN 

TERAPII METODĄ BIOFEEDBACK 

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15 w Warszawie 

 
 

1. Zapisy na terapię metodą Biofeedback odbywają się od 15.06 do 31.08 poprzez złożenie  

w sekretariacie poradni Wniosku o objęcie dziecka terapią (druk dostępny na stronie 

internetowej oraz w sekretariacie poradni). 

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

3. W poradni stosujemy Biofeedback u dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi. 

4. Prowadzimy terapię dzieci z klasy IV i wyższej. 

5. Kwalifikacja na zajęcia odbywa się na podstawie zgody neurologa, wskazań psychologa  

i rozmowy kwalifikacyjnej – wywiadu z prowadzącym. 

6. Zgłoszone dzieci, które mają zgodę neurologa na udział w terapii Biofeedback, 

przechodzą badania testowe (diagnoza Bioeedback oraz test d2), które są podstawą 

zakwalifikowania do terapii. Wtedy też odbywa się prowadzony przez terapeutę wywiad. 

7. Po badaniach wszystkich kandydatów komisja kwalifikacyjna tworzy listę przyjętych na 

terapię wg stopnia stwierdzonych deficytów. 

8. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu (w godz. 14 – 17) przez cały rok szkolny. 

9. 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). 

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

przez rodziców/opiekunów prawnych ewentualnych dodatkowych oświadczeń 

związanych z terapią.  

11. Spóźnienie    na    zajęcia    nie     powoduje     ich     przedłużenia     ani     odrobienia    

w innym terminie. 

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

podczas urlopów, zwolnień lekarskich terapeuty i nieobecności dziecka na zajęciach. 
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13. 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. 

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

przed terminem zajęć – osobiście, telefonicznie lub mailowo. 

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

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

samodzielnie wraca do domu, rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany wyrazić na to 

pisemną zgodę. W takim przypadku terapeuta nie bierze odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo dziecka poza poradnią. 

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

prawnego. 


