Zasady przyjęcia dzieci na „Terapię Ręki”
oraz prowadzenia terapii
na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Mazowieckim
1. Uczestniczenie w „Terapii Ręki” jest dobrowolne i bezpłatne.
2. Poradnia zapewnia wszystkim klientom przyjazną atmosferę, poczucie bezpieczeństwa,
dyskrecję oraz poszanowanie ich praw.
3. Na terapię przyjmowane są dzieci z rejonu Poradni: dzieci przedszkolne i szkolne.
4. Na terapię nie będą przyjmowane dzieci spoza rejonu Poradni.
5. Podstawą uczestnictwa dziecka w terapii jest wypełnienie przez rodzica lub opiekuna
prawnego karty zgłoszenia. Druk formularza dostępny jest na stronie internetowej Poradni
www.poradnia-makow.pl , a także w sekretariacie Poradni.
6. W przypadku zgłoszenia dziecka do udziału w więcej niż jednej formie terapii,
wnioskodawca składa jeden formularz, zaznaczając rodzaj zajęć, a terapeuta dokonuje na
nim adnotacji jeśli dziecko zostało objęte terapią.
7. Zgłoszenia przyjmowane są przez cały rok szkolny w godzinach pracy Poradni i
gromadzone w sekretariacie Poradni.
8. Formularz

można

składać

osobiście,

przesłać

pocztą

lub

e-mailem

na

adres:

biuro@poradnia-makow.pl
9. Terapeuta, w miarę posiadanych miejsc, będzie przyjmował dzieci na terapię.
10. Poradnia tworzy listę rezerwową chętnych do udziału w „Terapii Ręki”.
11. W przypadku zwolnienia się miejsca na terapię będą przyjmowane kolejne osoby znajdujące
się na liście rezerwowej (wg kolejności zgłoszeń).
12. Kwalifikację na „Terapię Ręki” poprzedza diagnoza prowadzona przez terapeutę.
13. W uzasadnionych przypadkach, rodzic może uzyskać zalecenie/sugestię od terapeuty do:
- odbycia konsultacji u lekarza/lekarzy specjalisty/specjalistów (fizjoterapeuta, inny lekarz),
- wykonania badania psychologicznego i pedagogicznego w Poradni.
14. Po diagnozie terapeuta opracowuje program terapii, z którym zapoznaje rodzica.
15. Szczegóły dotyczące godzin, terminu i formy zajęć będą uzgadniane osobiście, telefonicznie
lub mailowo z zainteresowanymi rodzicami.
16. O czasie trwania terapii decyduje terapeuta. W wyjątkowych sytuacjach (zdarzenie losowe
lub konieczność wykonania innego zadania statutowego niecierpiącego zwłoki) terapeuta
może odwołać zajęcia. Niezwłocznie informuje o tym rodzica i ustala najszybszy możliwy
termin wizyty.

17. Rodzice zobowiązują się do regularnego udziału dziecka w zajęciach oraz wcześniejszego
powiadamiania o jego ewentualnej nieobecności.
18. Zajęcia mogą zostać odwołane przez rodzica przed planowanym terminem. Należy wówczas
powiadomić terapeutę najszybciej jak to jest możliwe. Trzykrotna nieobecność dziecka na
zajęciach (bez powiadomienia) skutkuje skreśleniem z zajęć.
19. Zajęcia odbywają się:
- raz w tygodniu,
- w małych grupach lub indywidualnie
- od września do czerwca.
20. Zajęcia trwają 45 minut.
21. Czas trwania terapii określa terapeuta.
22. Po każdych zajęciach rodzice uzyskują ustną informację na temat postępów dziecka i
rodzaju ćwiczeń, które należy wykonywać w domu.
23. W Poradni odbywają się konsultacje dla rodziców udzielane przez psychologów, pedagogów
i logopedów wg ustalonego harmonogramu, z których każdy rodzic, którego dziecko
uczęszcza na terapię ma prawo również skorzystać.

Zajęcia prowadzi: mgr Marzanna Markowska surdologopeda, neurologopeda, terapeuta ręki.

