
ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ TERAPII PEDAGOGICZNEJ 

TERAPEUTA: 

1. Terapia prowadzona jest w grupach do 5 osób. 

2. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 minut (czas może być dostosowany do możliwości 

i potrzeb ucznia). 

3. Zajęcia prowadzone są w   gabinetach: 102 i 109g. 

4. W zajęciach mogą uczestniczyć  uczniowie posiadający opinię z poradni psychologiczno-

pedagogicznej z zaleceniami do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i w  szczególnych 

przypadkach zgłaszani przez wychowawcę. 

5. Terapeuta, w  oparciu o indywidualne zalecenia zawarte w opinii poradni psychologiczno - 

pedagogicznej przygotowuje dla każdego ucznia program pracy terapeutycznej. 

6. Terapeuta pedagogiczny dokonuje wstępnej i końcowej diagnozy pedagogicznej ucznia. 

7. Terapeuta przeprowadza dla każdego ucznia ocenę efektywności terapii (półroczną i na koniec 

roku szkolnego). 

8. Terapeuta współpracuje z wychowawcami i specjalistami szkolnymi. 

9. Terapeuta wykazuje gotowość do współdziałania z rodzicami i opiekunami uczniów. 

10. Terapeuta pełni dyżury podczas dni otwartych w szkole. 

RODZIC / UCZEŃ 

1. Rodzic/opiekun składa w sekretariacie szkoły opinię z poradni psychologiczno- pedagogicznej,  

w której są zawarte zalecenia do uczestniczenia w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. 

2. Uczestnictwo dziecka w zajęciach jest potwierdzone dobrowolną zgodą rodziców wyrażoną  

na piśmie. 

3. W przypadku rezygnacji z zajęć rodzic jest zobowiązany do dostarczenia takiej informacji  

na piśmie. 

4. Uczniowie regularnie i aktywnie pracują na zajęciach i w miarę możliwości starają się pokonywać 

swoje trudności. 

5. Uczniowie pracują w domu według wskazówek terapeuty i przy wsparciu rodziców. 

6. Uczniowie przynoszą na zajęcia teczkę, zeszyt A-4 w trzy linie / kratkę, dysponują ołówkiem, 

gumką, kredkami, klejem, nożyczkami lub innymi przyborami - zgodnie z wymaganiami terapeuty. 

7. Rodzic ma obowiązek być w stałym kontakcie z terapeutą w celu monitorowania postępów 

dziecka w procesie terapeutycznym. 

8. Nieobecność dziecka na zajęciach musi być usprawiedliwiona przez rodzica (opiekuna) drogą 

elektroniczną w module WIADOMOŚCI dziennika elektronicznego szkoły. 

9. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności ucznia na zajęciach wymagają od rodzica / opiekuna 

ponownej deklaracji uczestnictwa (poprzez dziennik elektroniczny) lub rezygnacji z zajęć (pkt.3). 

 

Opracowały: Justyna Pacuła i Agnieszka Gawrońska 


