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1. Na zajęcia terapeutyczne z Integracji Sensorycznej kwalifikowani są uczniowie szkoły na
podstawie:

• orzeczenia lub opinii wydanej przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną z zaleceniem
realizacji zajęć z Integracji Sensorycznej,

• aktualnej (nie starszej niż 12 mies.) diagnozy zawierającej opis rozwoju procesów integracji
sensorycznej dziecka, sporządzonej na piśmie przez certyfikowanego terapeutę SI.

2. W zajęciach mogą brać udział  uczniowie,  którzy nie  uczestniczą w terapii  SI  w innych
placówkach.

3. Pierwszeństwo zakwalifikowania się na terapię SI mają uczniowie z klas I – III posiadający
orzeczenie lub opinię w której zawarte są wskazania do terapii SI. Uzasadnione jest to tym,
że okres wczesnoszkolny jest czasem największej plastyczności neuronalnej, terapia w tym
czasie przynosi największe i najszybsze efekty. Uczniowie z klas IV – VIII kwalifikowani
będą na terapię wówczas, gdy liczba przyznanych przez organ prowadzący godzin na terapię
Integracji Sensorycznej będzie większa niż ilość uczniów z klas I – III zakwalifikowanych
do terapii tą metodą.

4. Terapeuta SI pracujący w szkole zastrzega sobie prawo do dokonania wstępnej diagnozy
oraz  zakwalifikowania  ucznia  (który  nie  posiada  orzeczenia  i  opinii  z  Poradni
Psychologiczno  -  Pedagogicznej)  na  zajęcia  z  Integracji  Sensorycznej  wówczas,  gdy
nauczyciel/wychowawca lub specjalista pracujący w szkole zgłosi problemy z zakresu SI.
Uczeń zostanie przyjęty na terapię w szkole pod warunkiem, że będą wolne miejsca oraz
terapeuta uzyska zgodę rodziców i dyrektora szkoły.

5. Rodzic/Opiekun  dziecka  zobowiązany  jest  do  przekazywania  terapeucie  SI  wszelkich
informacji  dotyczących  sytuacji  zdrowotnej  ucznia,  oraz  nie  zatajania  przed  terapeutą
jakichkolwiek informacji mogących wpływać na decyzje dotyczące przeprowadzania zajęć
z dzieckiem.

6. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są  także do:

• przestrzegania zaleceń terapeuty dotyczących pracy i postępowania z dzieckiem w domu,
• informowania o równoległym poddawaniu dziecka innym oddziaływaniom terapeutycznym,
• udostępnieniu stosownej dokumentacji w celu pełnej diagnozy i rzetelnej terapii.

7. Terapeuta na bieżąco informuje Rodzica/Opiekuna dziecka o przebiegu i postępach terapii.
Na  prośbę  rodziców możliwe  są  także  dodatkowe spotkania  w celu  wyjaśnienia  wszelkich
dylematów związanych z terapią dziecka.

8.  Rodzice  uczniów  zakwalifikowanych  na  zajęcia  są  zobowiązani  do  wcześniejszego
powiadamiania terapeuty o nieobecności dziecka. Nieobecność nieusprawiedliwiona na dwóch
kolejnych zajęciach będzie równoznaczna z rezygnacją z terapii. 

9.  Terapia odbywa się indywidualnie. O częstotliwości, czasie trwania i o zakończeniu terapii
decyduje terapeuta SI w porozumieniu z rodzicami dziecka.



10. Uczeń uczestniczący w zajęciach SI powinien być ubrany w wygodny strój sportowy oraz
skarpetki.

11.  Uczeń  korzystający  z  terapii  Integracji  Sensorycznej  nie  może  jednocześnie  korzystać
z terapii EEG Biofeedback na terenie szkoły.


