Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Skarb
43-190 Mikołów. ul. Wyzwolenia 27 Tel. 883060677
email: sekretariat@fundacjaskarb.pl REGON 380983577

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH
PROGRAMU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA
W NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ „SKARB” W MIKOŁOWIE

I.

Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do:

1. Systematycznego uczestnictwa dziecka w zajęciach terapeutycznych w celu uzyskania
pożądanych efektów terapii.
2. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzania dodatkowych konsultacji specjalistycznych
sugerowanych przez terapeutę.
3. Przekazywania informacji, bądź dokumentacji dotyczącej stanu zdrowia dziecka,
dotychczasowych diagnoz, realizowanych form terapii mogących mieć wpływ na ustalenie
i celowość procesu terapii.
4. Stosowania się do zaleceń terapeuty dotyczących pracy z dzieckiem w domu.
II.

Obowiązki terapeuty:

1. Prowadzenie zajęć zgodnie z opracowanym planem terapeutycznym.
2. Udzielanie wskazówek rodzicom/opiekunom do pracy z dzieckiem w domu.
3. Po zajęciach podsumowanie pracy z dzieckiem, informowanie rodziców/opiekunów o
przebiegu zajęć.
III.

Odwoływanie i odrabianie zajęć:

1. Planowana nieobecność dziecka na zajęciach powinna być zgłaszana najpóźniej do godziny
19.00 dnia poprzedzającego zajęcia.
2. Nieobecność dziecka na zajęciach można zgłaszać telefonicznie lub smsem pod nr telefonu:
883060677 lub e-mailowo na adres: sekretariat@fundacjaskarb.pl Sekretariat poradni
potwierdza odwołanie zajęć.
3. Spóźnienie się na zajęcia nie powoduje ich przedłużenia, ani odrobienia w innym terminie.
4. Odrabianie zajęć, w związku z nieobecnością terapeuty, jest możliwe po ustaleniach
z terapeutą terminu zgodnie z wolnymi miejscami w grafiku. Terminy odrabiania zajęć można
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również uzgadniać osobiście w sekretariacie Poradni, telefonicznie lub e-mailowo:
sekretariat@fundacjaskarb.pl
5. Nie ma możliwości odrabiania zajęć terapeutycznych, które wypadają w dni wolne od pracy
(święta).
6. Sytuacje losowe uniemożliwiające udział dziecka w zajęciach będą rozpatrywane
indywidualnie.
7. W przypadku niezgłoszonej nieobecności dziecka na trzech kolejnych zajęciach, może zostać
ono wykreślone z listy uczestników zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, a na jego miejsce
może zostać umówione dziecko z listy rezerwowej.

Akceptuję powyższy regulamin.
Mikołów, ………………………………….
data

…………………………………………………………………………..
podpis rodzica / opiekuna prawnego dziecka
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