
Regulamin 
korzystania z zajęć terapeutycznych 

w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka 
w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej KONWALIOWA 

obowiązujący od 01.10.2019r. do odwołania.

Złożenie Wniosku o przejęcie dziecka na zajęcia w ramch WWR 
jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.

           Rodzice / opiekunowie zobowiązują się do: 

1. Przyprowadzania  na  zajęcia  dzieci  bez  infekcji.  W  przypadku  stwierdzenia  objawów

infekcji podczas zajęć terapeutycznych, terapeuta ma prawo zakończyć zajęcia wcześniej. 

2. Informowania o nieobecności dziecka na zajęciach zgodnie z poniższym regulaminem.

Zobowiązania terapeuty:   

3. Prowadzenie zajęć zgodnie z opracowanym planem terapeutycznym. 

4. Udzielanie wskazówek rodzicom/opiekunom do pracy z dzieckiem w domu. 

5. Informowanie na bieżąco rodziców/opiekunów o postępach dziecka. 

Odwoływanie i odrabianie zajęć: 

Z uwagi na duże zainteresowanie terapią WWR i listę oczekujących dzieci:

6. Nieobecność dziecka na zajęciach powinna być zgłaszana najpóźniej do godz. 18:00 dnia

poprzedzającego  zajęcia,  telefonicznie  lub  sms'em  pod  nr  tel.  792  66  22  66.  

W przypadku zajęć wypadających w poniedziałek nieobecność należy zgłosić najpóźniej

do godz. 9:00 tego dnia.

7. Zgłoszenie nieobecności terapeucie prowadzącemu zajęcia nie jest wystarczające.

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

9. Odrabianie zajęć, na których wcześniej zgłoszono nieobecność (zgodnie z punktem 6.) lub

odrabianie  zajęć odwołanych przez Poradnię jest  możliwe w ciągu 30 dni  od dnia,  w

którym zajęcia miały się odbyć i tylko w sytuacji gdy terapeuta ma miejsce w grafiku.

10.Poradnia  zastrzega  sobie  możliwość  podania  maksymalnie  trzech  propozycji  terminu

odrobienia zajęć, w tym także terminów u innych terapeutów niż terapeuta prowadzący. 

11.Odrabianie  zajęć jest  możliwe tylko w takiej  samej  formie  jak  zajęcia  prowadzone w

ramach WWR, np. jeśli dziecko korzysta z zajęć WWR w formie terapii logopedycznej to

odrabiać może tylko terapię logopedyczną. 

12.Stałe terminy zajęć nie są traktowane jako terminy zajęć odrabianych, tzn. że terminy

zajęć odrabianych muszą być ustalane jako dodatkowe w danym miesiącu. 
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13.Nie ma możliwości odrabiania zajęć terapeutycznych, które wypadają w dni ustawowo

wolne od pracy. 

14.Trzykrotna  nieobecność  dziecka  bez  wcześniejszego  odwołania  zajęć  skutkuje

wykreśleniem planowanych wizyt z grafiku terapeutów. 

Organizacja zajęć:

15.Grafik zajęć w ramach WWR obejmuje okres roku szkolnego od września 2019 do końca

sierpnia  2020  r.  Grafik  na  okres  wakacyjny  (lipiec  i  sierpień  2020  r.)  jest  ustalany

indywidualnie. 

16.Bilans realizacji godzin zajęć rozliczany jest w systemie roku szkolnego od 1 września do

31 sierpnia.

17. W okresie wakacyjnym w pracy Zespołu WWR organizowana jest przerwa, która obejmuje

2 tygodnie (od 01.08.2020 r. do 14.08.2020 r.) – w tym czasie zajęcia w ramach WWR nie

odbywają się. 

18.  Wnisoki o zmianę terminu zajęć od nowego roku szkolnego przyjmujemy od 01.06.2020

r. do 31.07.2020 r. 

19.Zmiana terminu zajęć w ciągu roku szkolnego jest możliwa tylko w przypadku wolnych

miejsc w grafiku.

Rabat na dodatkowe zajęcia terapeutyczne:

20.Rodzice dzieci uczestniczących w zajęciach w ramach WWR mają możliwość skorzystania

z rabatu na inne zajęcia terapeutyczne w Poradni Konwaliowa.

21.Rabat  obejmuje:  fizjoterapię,  terapię  ręki,  terapię  SI,  terapię  logopedyczną,  terapię

psychologiczną, terapię EEG-Biofedback.

22.Wysokość rabatu ustalana jest  w cenniku usług, który  dostępny jest  na stronie  www

Poradni oraz w Recepcji.

23.Odwoływanie zajęć objętych rabatem powinno odbywać się zgodnie z punktami 6., 7. i 8.

tego regulaminu.

Rezygnacja z progamu WWR:

24.Rezygnację z zajęć WWR należy zgłosić w formie pisemnej do recepcji Poradni do 15 dnia

ostatniego miesiąca, w którym dziecko korzysta z WWR. 

25.Rezygnacja z programu WWR w Poradni Konwaliowa uniemożliwia dalsze korzystanie z

rabatów przewidzianych w cenniku.
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