
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  
44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 55 tel. 32 4223935 email: ppprybnik@gmail.com 

 44-200 Rybnik, ul. Karłowicza 48 tel. 32 4231755 email: ppprybnik.fil@gmail.com 

strona internetowa: www.ppprybnik.pl 

 

 

Regulamin terapii wczesnego wspomagania rozwoju  

prowadzonej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rybniku 
 

§ 1 

Dziecko może realizować wczesne wspomaganie rozwoju tylko w jednej placówce. 

 

§ 2 

Obecność na terapii wczesnego wspomagania rozwoju: 

1. Rodzic powinien poinformować terapeutę o przewidywanej nieobecności dziecka.  

 Taka informacja będzie traktowana jako usprawiedliwianie nieobecności dziecka. 

2. Duża liczba nieobecności na terapiach (50%) w semestrze skutkować może 

powiadomieniem Sądu Rodzinnego przez dyrektora Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej  o zaniedbywaniu obowiązków rodzicielskich. 

3. W przypadku dłuższej nieobecności np. pobyt w  szpitalu, sanatorium istnieje 

możliwość zawieszenia terapii na określony czas. Należy w sekretariacie poradni 

złożyć pisemną prośbę o zawieszenie terapii i poinformować o planowanej długości 

nieobecności. 

4. W przypadku dziecka, które przerwało terapię, jej kontynuacja na pisemną prośbę 

rodzica rozpoczyna się wraz z nowym rokiem szkolnym. Rodzic wraz z dzieckiem 

ponownie uczestniczy w zespole wczesnego wspomagania rozwoju. 

 

§ 3 

W okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich terminy terapii mogą ulec zmianie. 

 

§ 4 

Terapie nie będą realizowane w okresie nieobecności pracownika prowadzącego terapię 

(zwolnienie lekarskie, urlop wypoczynkowy). 

 

§ 5 

Ustalone terminy terapii na początku roku szkolnego są terminami wiążącym na cały rok 

szkolny. Godziny popołudniowe w pierwszej kolejności przysługują dzieciom objętym 

obowiązkiem przedszkolnym. 
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§ 6 

Dzieci z wyraźnymi objawami przeziębienia, stanem podgorączkowym, nudnościami nie 

powinny być przyprowadzane na zajęcia terapeutyczne. Terapeuta ma prawo przerwać zajęcia 

lub ich nie zrealizować danego dnia.  

 

§ 7 

Rodzic jest zobowiązany do informowania terapeutów o zmianie stanu zdrowia dziecka, 

aktualnych wynikach badań. 

 

§ 8 

Po każdym semestrze odbywa się posiedzenie zespołu wczesnego wspomagania rozwoju  

w celu ewaluacji prowadzonych terapii. Wtedy też rodzic, po konsultacji z osobą prowadzącą  

dane dziecko, może zwrócić się z prośbą o zmianę formy pomocy przyznanej dla swojego 

dziecka.  

Zakończenie terapii odbywa się po konsultacji terapeuty prowadzącego z członkami zespołu 

wczesnego wspomagania rozwoju na podstawie opinii terapeuty i przeprowadzonej ewaluacji. 

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju przekazuje rodzicom propozycje innej 

odpowiedniejszej w danym momencie formy terapii.  Jeśli nie ma takiej potrzeby, terapia 

wczesnego wspomagania rozwoju zostaje ograniczona do jednego rodzaju terapii lub 

zakończona. 

 

§ 9 

Terapia SI na terenie poradni dla danego dziecka nie może trwać dłużej niż 2 lata. 

 

§ 10 

Dziecko należy punktualnie przyprowadzać na terapię i odbierać o ustalonym czasie. Bez 

zgody terapeuty rodzic w czasie zajęć nie może  opuszczać terenu poradni. Rodzic 

uczestniczy  

w terapii dziecka na prośbę terapeuty i za jego zgodą. W sytuacji, gdy obecność rodzica 

utrudnia prowadzenie terapii, prowadzący zajęcia ma prawo prosić rodzica o opuszczenie sali. 

 

§ 11 

Rodzic jest zobowiązany do stosowania się do zaleceń terapeutów. O skuteczności terapii 

decyduje systematyczna obecność dziecka na zajęciach oraz praca rodzica z dzieckiem 

w domu. 



 

§ 12 

Każda rodzina dziecka objętego terapią wczesnego wspomagania rozwoju w razie potrzeby 

ma prawo do konsultacji z innym specjalistą pracującym w poradni (psychologiem, 

pedagogiem, logopedą, neurologopedą, terapeutą behawioralnym, tyflopedagogiem, 

surdologopedą, terapeutą SI, fizjoterapeutą). 

 

 

§ 13 

Rodzice dzieci odroczonych od obowiązku szkolnego zobowiązani są dostarczyć do 

Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do dnia 10.09 decyzję Dyrektora rejonowej 

Szkoły Podstawowej o odroczeniu dziecka od obowiązku szkolnego na dany rok szkolny. 

 

§ 14 

Rodzic ponosi odpowiedzialność materialną ze ewentualne szkody wyrządzone przez dziecko 

na terenie poradni. 

§ 15 

W zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka zespół wczesnego 

wspomagania rozwoju organizuje dziecku wspomaganie w wymiarze od 4 do 8 godzin 

w miesiącu. Wymiar godzin określa zespół WWRD.  

 

§ 16 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia tj. 21.06.2016 r. 

 

 

      mgr Adam Kocjan 

Dyrektor Poradni  

Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku 

  

 


