
REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU 

WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

w  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 

ul. Hafciarska 80/86,  04-725 Warszawa

I Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się do:

 systematycznego uczestnictwa dziecka w zajęciach terapeutycznych

 dostarczenia  terapeucie  dokumentów  dotyczących  stanu  zdrowia  dziecka  oraz  dotyczących

dotychczasowych diagnoz i prowadzonych terapii, mogących mieć jakikolwiek związek z aktualnymi

potrzebami i problemami dziecka,

 stosowanie się do zaleceń terapeuty dotyczących pracy z dzieckiem w domu.

 przyprowadzania  na  zajęcia  dzieci  bez  infekcji.  W  przypadku  stwierdzenia  objawów  infekcji

terapeuta ma prawo odmówić przeprowadzenie terapii,

 informowania  o  planowanej  nieobecności  dziecka  na  zajęciach  najpóźniej  do  godz.  16:00  dnia

poprzedzającego  zajęcia,  pisemnie  poprzez  sms  (imię  i  nazwisko  dziecka,  godzina  i  data  zajęć

odwoływanych) pod nr tel.  518 291 973.  Poradnia każdorazowo potwierdza przyjęcie odwołania

zajęć,

 bezzwłocznego reagowania na kontakt ze strony Poradni: odpowiadanie na przesyłane wiadomości

sms  oraz  email.  Brak  informacji  zwrotnej  od  Rodzica  /  Opiekuna znacznie  utrudnia  prawidłową

współpracę na rzecz dzieci. Korespondencja będzie prowadzona przez adres mailowy podany przez

rodziców, pilne informacje przez telefon i sms.

II  W celu poprawy sytuacji  dziecka oraz warunków jego rozwoju pracownicy poradni mogą,  za zgodą

rodziców, nawiązać współpracę z:

 przedszkolem,  inną  formą  wychowania  przedszkolnego,  oddziałem  przedszkolnym  

w  szkole  podstawowej,  do  którego  uczęszcza  dziecko,  lub  innymi  podmiotami,  

w  których  dziecko  jest  objęte  oddziaływaniami  terapeutycznymi,  w  celu  zapewnienia  spójności

wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój dziecka,

 podmiotem  leczniczym  w  celu  zdiagnozowania  potrzeb  dziecka  wynikających  z  jego

niepełnosprawności,  zapewnienia  mu  wsparcia  medyczno-rehabilitacyjnego  

i  zalecanych  wyrobów  medycznych  oraz  porad  i  konsultacji  dotyczących  wspomagania  rozwoju

dziecka,

 ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie pomocy, stosownie do ich

potrzeb.

1



III Odwoływanie i odrabianie zajęć:

 Planowana nieobecność dziecka na zajęciach powinna być zgłaszana najpóźniej do godz. 16:00 dnia

poprzedzającego zajęcia poprzez sms pod nr tel.  518 291 973.  Poradnia każdorazowo potwierdza

przyjęcie odwołania zajęć przez sms.

 Zgłoszenie nieobecności tylko terapeucie prowadzącemu zajęcia nie jest wystarczające.

 Spóźnienie się na zajęcia NIE powoduje ich przedłużenia ani odrobienia w innym terminie.

 Odrabianie  zajęć,  na  których  wcześniej  zgłoszono  nieobecność,  jest  możliwa  jeśli  została  ona

zgłoszona  przed  wyznaczonym  terminem  zajęć  a  terapeuta  dysponuje  czasem,  w  którym  takie

zajęcia mogą się odbyć. Poradnia zastrzega sobie możliwość podania maksymalnie dwóch propozycji

terminu odrobienia  zajęć,  w tym także wskazania  terminów u innych terapeutów niż  terapeuta

prowadzący.

 Nie jest  możliwe  odrabianie zajęć w innych terminach jeśli  terapeuta w wyznaczonym terminie

pozostaje na zwolnieniu lekarskim,  korzysta z przysługującego mu urlopu, termin przypada w dzień

ustawowo wolny od pracy.

 Grafik  zajęć  w  ramach  WWR  obejmuje  okres  roku  szkolnego  od  września  do  czerwca,  lub  od

momenty dołączenia dziecka do programu WWRD na terenie poradni do czerwca. Grafik na okres

wakacyjny jest ustalany indywidualnie.

IV Rezygnacja z terapii prowadzonej w ramach WWR :

 Rezygnację z zajęć WWR należy zgłosić w formie pisemnej lub przez mail do sekretariatu Poradni:

poradnia@helenow.pl Poradnia każdorazowo potwierdza przyjęcie rezygnacji przez mail. Rezygnacja

jest  realizowana  od  pierwszego  dnia  miesiąca  następującego  po  miesiącu,  w  którym  została

złożona. 
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