Regulamin zajęć terapeutycznych prowadzonych w ramach Wczesnego
Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD) przez Niepubliczną Poradnię
Psychologiczno-Pedagogiczną Przystań Szkraba
§1
Zakres działań
1. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Przystań Szkraba,
zwana w dalszej części regulaminu Poradnią, z siedzibą w Warszawie,
ul. Dzielna 5, 00-162, Warszawa, REGON 146367931, prowadzi indywidualne
i grupowe zajęcia terapeutyczne ze specjalistami: psychologiem,
logopedą/neurologopedą, pedagogiem specjalnym, terapeutą ręki terapeutą
SI, fizjoterapeutą, psychoterapeutą, dogoterapeutą, zwane dalej Zajęciami lub
Terapią.
§2
Zasady uczestnictwa w zajęciach
1. Rozpoczęcie zajęć terapeutycznych w ramach WWRD w Poradni jest
równoznaczne z akceptacją przez Opiekuna niniejszego Regulaminu.
2. Z zajęć WWRD mogą korzystać tylko i wyłącznie dzieci posiadające opinię
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka do momentu podjęcia
nauki szkolnej.
Z WWRD dziecko może korzystać tylko w jednej placówce. Opinię o potrzebie
WWRD i numer PESEL dziecka należy dostarczyć do Poradni w postaci
kserokopii
lub
skanu
przesłanego
na
adres
mailowy:
kontakt@przystanszkraba.pl
3. O zakwalifikowaniu się na zajęcia decyduje Dyrekcja Poradni (Dyrektor
Maria Skrzypiec Sjӧholm, Wicedyrektor Maja Szymor).
4. W przypadku dzieci, które ukończyły 6 r.ż. i mają odroczony obowiązek
szkolny, konieczne jest dostarczenie do Poradni decyzji ze szkoły o
odroczeniu obowiązku szkolnego dziecka.
5. Na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecku
przysługuje skorzystanie bezpłatnie z jednych zajęć terapeutycznych do
wyboru:
1) zajęcia grupowe 4 zajęcia w miesiącu;
2) zajęcia indywidualne
4 zajęcia w miesiącu z wybranym terapeutą:
psychologiem,
logopedą/neurologopedą,
pedagogiem
specjalnym
fizjoterapeutą, terapeutą SI, dogoterapeutą;
3) zajęcia w diadzie 4 zajęcia w miesiącu;
6.Jedne zajęcia indywidualne i w diadzie trwają 50 minut. Jedne zajęcia
grupowe trwają 50 lub 80 minut w zależności od rodzaju grupy.

Każde ostatnie 5 minut zajęć terapeutycznych przeznaczone jest na
omówienie ich przebiegu z Opiekunem/Opiekunami dziecka.
Podana ilość zajęć jest do wykorzystania w danym miesiącu kalendarzowym.
Poradnia nie zobowiązuje się do odrabiania zajęć odwołanych lub
przypadających w dni świąteczne.
7. Opiekunowie dziecka korzystającego z zajęć z psychologiem zobowiązani
są do uczestniczenia raz na 4 do 8 tygodni w spotkaniach z terapeutą
prowadzącym dziecko. Spotkanie odbywa się bez udziału dziecka, w ramach
jednego z 4 zajęć terapeutycznych przysługujących mu z racji programu
WWRD. Istnieje możliwość umówienia spotkania poza czasem terapii dziecka,
w takim wypadku terapia dziecka w ramach WWRD odbywa się normalnie, a
spotkanie odbywa się dodatkowo, w ramach działalności Ośrodka
Terapeutycznego Przystań Szkraba odpłatność zgodnie z cennikiem Ośrodka
(patrz regulamin zajęć prowadzonych przez Ośrodek Terapeutyczny Przystań
Szkraba).
8. W przypadku uczestniczenia w zajęciach grupowych na życzenie rodzica
lub terapeuty prowadzącego zajęcia, odbyć się może spotkanie terapeuty z
rodzicami dziecka, na którym omówione zostaną szczegółowo postępy i
trudności dziecka w grupie. Spotkanie odbywa się dodatkowo, w ramach
działalności Ośrodka Terapeutycznego Przystań Szkraba
odpłatność
zgodnie z cennikiem Ośrodka (patrz regulamin zajęć prowadzonych przez
Ośrodek Terapeutyczny Przystań Szkraba).
9. Bezpłatne zajęcia w ramach WWRD odbywają się w lokalu Poradni. Jeżeli
w ramach zajęć WWRD terapeuta dojeżdża wyjątkowo na wizytę domową lub
do przedszkola dziecka dojazd jest płatny zgodnie z cennikiem Ośrodka
Terapeutycznego Przystań Szkraba.
§3
Obowiązki Opiekuna
1. Opiekun dziecka zobowiązuje się do:
1) systematycznego i punktualnego przyprowadzenia dziecka na
zajęcia;
2) systematycznego i konsekwentnego stosowania się do zaleceń
terapeuty;
3) telefonicznego informowania bezpośrednio terapeuty prowadzącego
zajęcia o nieobecności dziecka na zajęciach lub o swojej
nieobecności na spotkaniu z rodzicami; w sytuacji, gdy Opiekun
zapomina o odwoływaniu zajęć, a dziecko nie pojawia się na
zajęciach - Poradnia ma prawo do rozwiązania współpracy z
Opiekunem;

4) informowania terapeuty prowadzącego i Dyrekcji Poradni o
dłuższych (powyżej dwóch kolejnych zajęć terapeutycznych)
planowanych nieobecnościach dziecka na zajęciach;
5) odwoływania zajęć w przypadku, gdy dziecko jest chore. W
przypadku, gdy okazuje się, że dziecko podczas zajęć
terapeutycznych ma objawy choroby (np. gorączka, intensywny
kaszel, duży katar) terapeuta ma prawo przerwać zajęcia.
§4
Obowiązki Poradni
1. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są w oparciu o program autorski i
własne zaplecze dydaktyczne.
2. Poradnia zapewnia wykwalifikowaną kadrę, która ma obowiązek:
1) opracowania indywidualnego programu terapeutycznego dla dziecka;
2) przygotowywania się do zajęć;
3) udzielania Opiekunom dziecka rzetelnej i wyczerpującej informacji
dotyczącej realizacji programu i przebiegu terapii.
4) informowania Opiekuna o odwołaniu zajęć z przyczyn leżących po
stronie terapeuty (zwolnienie lekarskie/urlop na życzenie).
5) przedstawienia Opiekunowi możliwości Zajęć WWR w okresie letnich
wakacji.
§5
Rozwiązanie Współpracy
1. Rozwiązanie współpracy może nastąpić:
1) gdy cel terapii zostanie zrealizowany;
2) na wniosek każdej ze stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu
wypowiedzenia;
3) w przypadku odwołania przez Opiekuna 4 kolejnych tygodni zajęć
terapeutycznych;
4) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewywiązywania się którejś
ze stron z postanowień regulaminu.
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Przystań Szkraba
Maria Skrzypiec Sj holm Dyrektor Poradni,
Maja Szymor Wicedyrektor

