
PROCEDURA ORGANIZACJI TERAPII EEG – BIOFEEDBACK
w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

1. Zajęcia prowadzone metodą EEG – Biofeedback odbywają się na terenie Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Kleszczowie. 

2. Korzystanie z zajęć prowadzonych metodą EEG – Biofeedback jest bezpłatne. 

3.  Podstawę  zakwalifikowania  ucznia  do  terapii  stanowią  dokumenty  złożone  w  sekretariacie
szkoły:

a) zaświadczenie neurologa stwierdzające brak przeciwwskazań do terapii, 
b) wynik badania EEG lub QEEG,
c) kopię – orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii z poradni psychologiczno

– pedagogicznej (jeśli uczeń takie posiada),
d) zgłoszenie  rodziców  dziecka  o  podjęcie  terapii  EEG-Biofeedback  na  terenie  szkoły

(Załącznik nr 1).

4. Zgłoszenia na zajęcia przyjmowane są przez cały rok szkolny w sekretariacie szkoły.

5. Decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do terapii podejmują terapeuci Biofeedbacku.

6. O terminie rozpoczęcia zajęć decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym uczniowie posiadający
orzeczenia i opinie z poradni psychologiczno – pedagogicznych mają pierwszeństwo.

7. W razie potrzeby tworzone są listy uczniów oczekujących na udział w zajęciach.

8.  Rodzice  zobowiązani  są  do  rozmowy  z  terapeutą  i  przekazania  mu  informacji  
o stanie zdrowia dziecka oraz o podejmowanych innych formach terapii. 

9. Zakres i czas trwania oddziaływań terapeutycznych dostosowywany jest do aktualnych potrzeb 
i możliwości dziecka, a o ich doborze decyduje terapeuta.

10. Zajęcia mają charakter indywidualny.

11. W pracowni terapeutycznej uczeń może przebywać tylko w obecności nauczyciela. 
Uczeń nie może samodzielnie korzystać ze sprzętu komputerowego, znajdującego się w pracowni. 

12. Nieusprawiedliwione dwie nieobecności ucznia na zajęciach oznaczają rezygnację rodziców  
z zajęć EEG – Biofeedback. 

13.  W  przypadku  niepodejmowania  przez  dziecko  współpracy  na  warunkach  i  w  zakresie
koniecznym,  aby  zajęcia  terapeutyczne  były  skuteczne,  terapeuta  prowadzący  zajęcia  może
zaprzestać treningów. 

14. Terapia EEG – Biofeedback jest nieobowiązkowa, dlatego w każdej chwili obie strony (rodzice
lub terapeuta), podając uzasadnienie, może przerwać terapię. 

15.  Rodzice,  po  zapoznaniu  się  z  obowiązującym  regulaminem,  pisemnie  potwierdzają  jego
akceptację.

16. Uczeń korzystający z terapii EEG – Biofeedback nie może jednocześnie korzystać z terapii
Integracji Sensorycznej prowadzonej na terenie Szkoły Podstawowej w Kleszczowie.



Załącznik nr 1

Kleszczów, dn. ………………………..

Karta zgłoszenia dziecka na terapię EEG – Biofeedback

Zgłaszam moje dziecko………………………………………………………………..,
ucznia/uczennicę klasy…………… na terapię prowadzoną metodą EEG – Biofeedback na
terenie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie. 

Powód zgłoszenia na terapię EEG – Biofeedback:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Dokumentacja dołączona do karty zgłoszenia:
1. …………………………………….
2. …………………………………….
3. …………………………………….
4. …………………………………….

…………………………………………………………
podpis rodziców


