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REGULAMIN  

TERAPII PEDAGOGICZNEJ 

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15 w Warszawie 

 
 

1. Terapia pedagogiczna przeznaczona jest dla dzieci i uczniów z rejonu poradni 

posiadających opinię psychologiczno-pedagogiczną, w której stwierdza się ryzyko 

specyficznych trudności w uczeniu się bądź specyficzne trudności w uczeniu się. 

2. Zapisy przyjmowane są 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). 

3. Uczestnictwo w terapii pedagogicznej jest dobrowolne i bezpłatne. Nie jest wymagane 

posiadanie skierowania. 

4. W terapii pedagogicznej mogą uczestniczyć dzieci i uczniowie z klas „0” – VIII. 

5. O przyjęciu na zajęcia terapii pedagogicznej decyduje zespół pedagogów oraz 

psychologów, uwzględniając zakres, głębokość zaburzeń, a także nasilenie trudności 

szkolnych. Posiedzenie komisji kwalifikacyjnej odbywa się na początku września (we 

wskazanym przez dyrektora terminie). 

6. Pierwszeństwo przyjęcia na terapię mają dzieci/uczniowie kontynuujący zajęcia. 

7. Na posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej tworzona jest lista zakwalifikowanych oraz 

lista rezerwowa. 

8. Terapia trwa maksymalnie dwa lata (szkolne). W szczególnych przypadkach terapeuta 

w porozumieniu z dyrektorem poradni może wydłużyć okres udzielanej pomocy. 

9. O sposobie wyboru konkretnego terminu zajęć (w przypadku zakwalifikowania) 

informują prowadzący zajęcia. Czas trwania zajęć jest dostosowany do 

indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka wynikających z diagnozy 

psychologiczno-pedagogicznej i wynosi maksymalnie 45 minut. 

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

przez rodziców/opiekunów prawnych ewentualnych dodatkowych oświadczeń 

związanych z terapią. 
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11. Z zajęć mogą korzystać dzieci bez oznak infekcji. Katar, gorączka, złe samopoczucie 

itd. mogą być  powodem,  dla  których  terapeuta  nie  przyjmie  dziecka  na  zajęcia  

w danym dniu lub je przerwie. 

12. Jeśli wymaga tego terapeuta, dziecko powinno być zaopatrzone w teczkę oraz własne 

materiały piśmiennicze, tj. długopis, ołówek, kredki, które zabiera po zajęciach do 

domu. 

13. Planowana nieobecność na zajęciach powinna być zgłaszana możliwie jak 

najwcześniej przed terminem zajęć – osobiście, telefonicznie lub mailowo. 

14.  Trzy nieusprawiedliwione nieobecności powodują skreślenie z listy uczęszczających 

na zajęcia. 

15. Jeżeli dziecko samodzielnie przychodzi na zajęcia do poradni i również samodzielnie 

wraca do domu, rodzic/opiekun jest  zobowiązany  wyrazić  na  to  pisemną  zgodę.  

W takim przypadku terapeuta nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka 

poza poradnią. 

16. Pedagog ma obowiązek informowania rodziców/opiekunów o postępach ucznia oraz 

przekazywania wskazówek do pracy indywidualnej w domu. 

17. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do współpracy z terapeutą oraz do 

dopilnowania, aby dziecko systematycznie i punktualnie uczęszczało na zajęcia. 

18. Nie ma możliwości wydłużenia zajęć w przypadku spóźnienia się dziecka/ucznia. 

19. Nie ma możliwości odpracowania zajęć, które wypadają w dni wolne od pracy 

(święta), podczas urlopów, zwolnień lekarskich terapeuty i nieobecności dzieci na 

zajęciach. 

20. W przypadku rezygnacji z zajęć wymagane jest pisemne oświadczenie 

rodzica/opiekuna prawnego. 


