ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI NA ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE
PROWADZONE METODĄ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 5, UL. OTWOCKA 3, WARSZAWA.

1. Na zajęcia terapeutyczne przyjmowane są dzieci uczęszczające do placówek (przedszkoli, szkół)
w rejonie działania Poradni lub nieobjęte jeszcze opieką żadnej placówki, a zamieszkujące
w rejonie Poradni .
2. Podstawą do przyjęcia dziecka na zajęcia jest aktualna (przeprowadzona w ciągu roku) diagnoza
procesów integracji sensorycznej.
3. Na terapię w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, które nie uczestniczą w terapii w innych
placówkach oświatowych oraz placówkach NFZ.
4. Terapią obejmowane są dzieci od 3 do 8 roku życia. Dzieci do 6 roku życia mają pierwszeństwo.
5. Zgłoszenia na terapię SI prowadzone są u terapeuty SI. Rodzice zobowiązani są dostarczyć:
• aktualną diagnozę SI,
• zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do uczestniczenia w terapii, w przypadku
stwierdzonych chorób (zmiany w zapisie EEG głowy, wady serca, padaczka, hemofilia, choroby
skóry, inne). (bez zgody lekarza dziecko nie zostanie objęte terapią)
6. Terapeuta może poprosić rodzica o uzupełnienie dokumentacji dziecka.
7. Terapia odbywa się raz w tygodniu i trwa 30 lub 45 minut. O czasie trwania i intensywności terapii
decyduje terapeuta prowadzący zajęcia.
8. Terapia prowadzona jest przez 2 maksymalnie 3 semestry, o czym decyduję terapeuta prowadzący.
9. Udział dziecka w zajęciach powinien być systematyczny ( regularna obecność dziecka na terapii jest
jednym z warunków osiągniecia pozytywnych rezultatów).
10. Rodzice/opiekunowie dziecka zobowiązani są do współpracy z terapeutą oraz wykonywania
zalecanych ćwiczeń w domu.
11. Nieobecność dziecka zgłaszana jest przez rodzica/opiekuna z wyprzedzeniem jednodniowym.
12. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność lub pięciokrotna w ciągu dwóch miesięcy skutkuje
skreśleniem dziecka z prowadzonej terapii oraz przeniesieniem go na listę rezerwową.
13. Na zajęciach obowiązuję luźny strój sportowy oraz skarpetki antypoślizgowe.
14. W przypadku choroby dziecka (choroby zakaźne, infekcja, gorączka i katar) prosimy
o nieprzyprowadzanie dziecka na zajęcia. Kiedy terapeuta zauważy objawy choroby, ma prawo
odmówić prowadzenia zajęć.
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