REGULAMIN ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH
NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ZIELONY LATAWIEC
1. Do zajęć indywidualnych zaliczamy wszystkie zajęcia prowadzone w systemie jeden
na jeden (terapeuta-dziecko) i zajęcia w małych grupach (od 2 do 4 osób), które
odbywają się na terenie Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Zielony
Latawiec”, Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Zielony Latawiec” i
Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Zielony Latawiec II” tj. terapię
pedagogiczną, terapię psychologiczną, logopedię, fizjoterapię, terapię integracji
sensorycznej, zajęcia korekcyjne, terapię ręki, arteterapię i dogoterapię.
2. Zajęcia indywidualne prowadzą terapeuci z odpowiednim wykształceniem, wiedzą i
umiejętnościami, będący pracownikami Niepublicznych Przedszkoli „Zielony
Latawiec”.
3. Kwalifikacje do zajęć indywidualnych odbywają się na podstawie orzeczeń o
niepełnosprawności, orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii o potrzebie
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także na podstawie badań i obserwacji
terapeutów i wychowawców, którzy ustalają rodzaje i wymiar zajęć dostosowując je
do potrzeb i możliwości dziecka.
4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
zgłoszenie w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka nie zwiększa liczby
zajęć.
5. W przypadku odpłatnych zajęć prowadzonych w małych grupach (Terapia ręki i
Zajęcia korekcyjne) opłata następuje z góry za wszystkie zajęcia, które odbędą się w
danym miesiącu. Nieobecność dziecka nie uprawnia do zwrotu wpłaconej sumy. W
przypadku odwołania zajęć z powodu nieobecności terapeuty odpowiednia suma
zostaje odjęta przy płatnościach za kolejny miesiąc.
6. W przypadku odpłatnych zajęć indywidualnych należność przyjmuje się tylko za
odbyte zajęcia.
7. Opiekunowie dzieci zakwalifikowanych na zajęcia indywidualne zobowiązani są do:
 przekazania terapeucie istotnych informacji o stanie zdrowie dziecka, w trosce
o życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka,
 dostarczenia wszelkiej potrzebnej dokumentacji medycznej, diagnoz,
rediagnoz i zaleceń lekarzy, fizjoterapeutów, terapeutów integracji
sensorycznej, psychologów, pedagogów i logopedów mogących mieć wpływ
na prowadzoną terapię,
 dostarczenia programów i zaleceń, umożliwienia kontaktu z terapeutą
pracującym z dzieckiem lub przekazania informacji dotyczących terapii
prowadzonych poza przedszkolem,
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 ścisłej współpracy z terapeutą w zakresie wyznaczania i realizowania celów
terapeutycznych (wspieranie podejmowanych działań poprzez wdrażanie ich
w środowisku domowym),
 w przypadku zajęć ruchowych do dostarczenia do przedszkola i regularnego
wymieniania luźnego, nie krępującego ruchów stroju (nie za duże, nie za
długie nogawki i rękawy, preferowane krótkie spodenki i bluzka z krótkim
rękawem – im bardziej skąpy ubiór tym lepsza kontrola ustawienia ciała
dziecka podczas ćwiczeń) w przypadku dzieci regularnie uczestniczących w
zajęciach przedszkolnych, natomiast w przypadku dzieci uczestniczących tylko
w zajęciach indywidualnych opiekunowie zobowiązani są do udzielenia
pomocy dziecku w przebraniu się przed zajęciami, jeżeli dane zajęcia tego
wymagają,
 przyprowadzania dziecka w stanie fizycznym umożliwiającym efektywny i
bezpieczny udział w zajęciach – warunek konieczny uczestnictwa w zajęciach.
Złe samopoczucie, intensywny katar, kaszel (również alergiczny) i stan
podgorączkowy stanowią przeciwwskazanie do zajęć, dlatego dla dobra dzieci,
w tych przypadkach nie będą one przyjmowane na zajęcia. Ocena stanu
fizycznego dziecka jest subiektywną ocenę terapeuty i wychowawców, opartą
na obserwacjach dziecka.
 informowania terapeuty lub sekretariatu przedszkola o planowanej
nieobecności dziecka z odpowiednim wyprzedzeniem - najpóźniej w dniu
poprzedzającym terapię (w wyjątkowych sytuacjach w dniu terapii, najszybciej
jak to możliwe). W przypadku zajęć płatnych niezgłoszenie nieobecności
dziecka nie zwalnia z opłaty za zajęcia.
 zgłoszenia swojej nieobecności na umówionym wcześniej spotkaniu z
terapeutą.
8. Opiekunowie dzieci zakwalifikowanych na zajęcia indywidualne mają prawo do:
 uzyskiwania informacji dotyczących prowadzonej terapii i funkcjonowania
dziecka na zajęciach,
 wglądu w dokumentację dotyczącą dziecka, a także otrzymywania
odpowiednich dokumentów do rąk własnych,
 spotkań z terapeutą pracującym z dzieckiem w celu wymiany informacji,
 obserwacji zajęć, w których dziecko bierze udział, jeżeli będzie taka możliwość,
a terapeuta nie uzna obecności opiekuna za niekorzystną dla
przeprowadzanej terapii.
9. Terapeuta prowadzący zajęcia indywidualne zobowiązany jest do:
 regularnej wymiany informacji z opiekunami dziecka na temat prowadzonej
terapii i funkcjonowania dziecka na zajęciach,
 wspólnego wyznaczania celów terapii i udzielania wsparcia niezbędnego do
realizacji celów w środowisku domowym,
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 przekazywania do wglądu lub do rąk własnych dokumentacji dotyczącej
dziecka,
 umożliwiania obserwacji zajęć indywidualnych, w których dziecko bierze
udział, jeżeli jest taka możliwość i obecność opiekuna nie będzie negatywnie
wpływać na przebieg zajęć,
 regularnego pogłębiania wiedzy dotyczącej prowadzonych terapii i potrzeb
dzieci związanych ze specyfika ich problemów i doskonalenia umiejętności
terapeutycznych,
 nawiązywania ścisłej współpracy z terapeutami pracującymi z dzieckiem poza
przedszkolem, w celu ujednolicenia terapii,
 zachowania dyskrecji oraz nierozpowszechniania informacji dotyczących
dziecka i jego rodziny.
10. Terapeuta prowadzący zajęcia indywidualne ma prawo do:
 uzyskiwania od opiekunów istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka,
 szczerej i otwartej wymiany informacji z opiekunami dziecka na temat
planowanych działań terapeutycznych.
11. Zajęcia indywidualne odbywają się według ustalonego grafiku. Zajęcia odwołane nie
mogą być przekładane i odrabiane w innym terminie.
12. W przypadku dzieci uczęszczających do przedszkola zgłoszenie nieobecności dziecka
na dany dzień jest jednoznaczne z nieuczestniczeniem dziecka w zajęciach (w tym
również zajęciach indywidualnych) zaplanowanych na dany dzień.
13. W przypadku spóźnienia dziecka zajęcia nie są wydłużane i odbywają się do wcześniej
wyznaczonej godziny.
14. W przypadku nieobecności terapeuty trwającej powyżej dwóch tygodni placówka
zobowiązuje się do zapewnienia zastępstwa.
Regulamin obowiązuje od 01.09.2015 roku.
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