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REGULAMIN 

ZAJEĆ OGÓLNOROZWOJOWYCH Z PSYCHOLOGIEM  

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 15 

NA TERENIE PRZEDSZKOLA 

 

1. Zajęcia ogólnorozwojowe są prowadzone w trakcie roku szkolnego na terenie 

przedszkola przez psychologa opiekującego się placówką z ramienia poradni. Zajęcia 

odbywają się raz w tygodniu w godzinach dyżuru psychologa w przedszkolu. 

2. Zajęcia trwają 30 minut. Mogą być prowadzone indywidualnie lub w parach/małych 

grupach, w zależności od potrzeb i możliwości dziecka. Decyzję w sprawie formy 

pracy (indywidualnej/grupowej) podejmuje psycholog. 

3. Udział w zajęciach jest dobrowolny i bezpłatny. 

4. Na zajęcia kwalifikowane są dzieci, u których wystąpiły trudności rozwojowe. 

Warunkiem jest odbycie diagnozy psychologicznej i otrzymanie przez to dziecko 

opinii wraz z zaleceniami.   

5. Uczestnictwo w zajęciach może nastąpić po wstępnej obserwacji psychologicznej,  

w trakcie diagnozy i oczekiwania na opinię psychologiczną.  

6. Rozpoczęcie zajęć poprzedza konsultacja psychologa z rodzicem/opiekunem 

prawnym (omówienie trudności dziecka, ustalenie celów pracy). Psycholog zaprosi 

rodziców/opiekunów prawnych w ustalonym przez niego terminie w celu zapoznania 

z ćwiczeniami, jakie powinni wykonywać z dzieckiem w domu. 

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

przez rodziców/opiekunów prawnych wniosku (druk dostępny u terapeuty,  

w sekretariacie poradni lub na stronie internetowej).  

8. Psycholog pracujący z dzieckiem informuje rodzica/opiekuna prawnego o prawach  

i obowiązkach uczestnika zajęć oraz – w dalszym procesie – o postępach dziecka. 

Rodzice/opiekunowie prawni mogą uzyskać informacje o funkcjonowaniu dziecka na 
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zajęciach podczas spotkania w przedszkolu/rozmowy telefonicznej z psychologiem  

w umówionym wcześniej terminie.  

9. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka objętego zajęciami ogólnorozwojowymi 

zobowiązują się do: 

 zgłoszenia dziecka na diagnozę w poradni zgodnie z zaleceniami psychologa 

opiekującego się przedszkolem; 

 realizowania na terenie domu zaleceń psychologa zawartych w opinii 

psychologicznej i/lub przekazanych podczas spotkania z rodzicami/opiekunami 

prawnymi; 

 konsultacji ze specjalistami wskazanymi przez psychologa w razie potrzeby 

pogłębienia diagnozy (logopeda, pedagog, fizjoterapeuta, terapeuta integracji 

sensorycznej, lekarze różnych specjalności). 

10. Dziecko może otrzymywać prace domowe – powinno wtedy przynosić je wykonane 

na następne zajęcia. 

11. Przerwa w zajęciach może być spowodowana urlopem/zwolnieniem lekarskim 

psychologa lub koniecznością wykonania innych zadań związanych z opieką nad 

placówką, a także wynikać z organizacji pracy przedszkola (np. wyjazdy, wycieczki). 

Zajęć, których realizacja nie była możliwa z wyżej wymienionych powodów, nie 

odpracowuje się. 

12. 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. 

13. W przypadku braku współpracy ze strony dziecka i rodzica psycholog ma prawo 

skreślić dziecko z listy uczestników i wskazać adres placówki, gdzie dziecko otrzyma 

konieczną pomoc psychologiczną. 

14. W przypadku rezygnacji z zajęć wymagane jest pisemne oświadczenie 

rodzica/opiekuna prawnego.  

 

 


