Zarządzenie Nr 10/2019
Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie
z dnia 30 września 2019

REGULAMIN TERAPII EEG BIOFEEDBACK
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO W
SĘKOCINIE
§1
Zajęcia terapii metodą EEG Biofeedback odbywają się na terenie Szkoły Podstawowej im.
Włodzimierza Potockiego w Sękocinie.
§2
1. Z treningów Biofeedback korzystać mogą uczniowie, u których rozpoznano:
a. trudności w koncentracji uwagi,
b. specyficzne trudności w pisaniu i czytaniu (dysleksja, dysgrafia),
c. trudności w uczeniu się matematyki (dyskalkulia),
d. słabą komunikację i zaburzenia relacji społecznych,
e. problemy w zachowaniu,
f. słabą pamięć i słabe spostrzeganie,
g. małą odporność na stres, tremę w sytuacjach szkolnych, obniżoną samoocenę.
2.Uczniowie posiadający w orzeczeniu/opinii zalecenia do terapii Biofeedback,
2. Korzystanie z treningów Biofeedback przez uczniów naszej placówki jest bezpłatne.
§3
1. Zgłoszenia na zajęcia przyjmowane są w sekretariacie szkoły.
2. Podstawę zakwalifikowania ucznia do terapii stanowią złożone dokumenty:
a. wniosek rodzica/ prawnego opiekuna o objęcie terapią Biofeedback na terenie szkoły
(załącznik nr 1),
b. zaświadczenie neurologa stwierdzające brak przeciwwskazań do terapii na podstawie
aktualnego badania EEG,
c. kserokopia opinii lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni
psychologiczno- pedagogicznej zawierające wskazania do terapii Biofeedback (jeśli dziecko
jest przebadane w poradni),
d. wypełniona ankieta.
3. Decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do terapii podejmuje terapeuta Biofeedback.
4. O terminie rozpoczęcia terapii Biofeedback decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym
uczniowie z orzeczeniami i opiniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej zawsze mają
pierwszeństwo.
5. W razie potrzeby są tworzone listy uczniów oczekujących na udział w zajęciach.
6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są przed rozpoczęciem terapii do rozmowy z
terapeutą i przekazania mu informacji o stanie zdrowia dziecka oraz o podejmowanych
innych formach terapii.
7. Zgłoszenia i zgody rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w zajęciach oraz
zaświadczenia lekarskie są przechowywane w dokumentacji pedagoga szkolnego.

8. Dokumentację z przebiegu terapii stanowi dziennik zajęć terapeutycznych metodą EEG
Biofeedback.

§4
1. Zajęcia mają charakter indywidualny.
2. Zakres i czas trwania oddziaływań terapeutycznych dostosowywany jest do aktualnych
potrzeb i możliwości dziecka, a o ich doborze decyduje terapeuta, biorąc pod uwagę zalecenia
zawarte w orzeczeniu lub opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
3. W pracowni terapeutycznej uczeń może przebywać tylko w obecności terapeuty.
4. Uczeń nie może samodzielnie korzystać ze sprzętu komputerowego i elektronicznego
znajdującego się w pracowni.
5. Nieusprawiedliwione dwie nieobecności na zajęciach oznaczają rezygnację rodziców z
zajęć dla dziecka.
6. Uczeń uczestniczący w terapii zobowiązany jest do umycia głowy dzień przed zajęciami
Biofeedbacku.
7. W przypadku niepodejmowania przez dziecko współpracy na warunkach i w zakresie
koniecznym, aby spotkania treningowe metodą Biofeedback mogły być skuteczne, terapeuta
prowadzący zajęcia może zaprzestać treningów.
8. Terapia biofeedback jest nieobowiązkowa, dlatego w każdej chwili obie strony ( prawny
opiekun lub terapeuta) podając uzasadnienie mogą przerwać terapię.
9. Po zakończonym cyklu spotkań terapeuta nie ma obowiązku wystawiania zaświadczenia o
przebiegu terapii EEG BIOFEEDBACK.
Trening biofeedback nie wymaga specjalnych przygotowań. Należy jednak pamiętać, aby na
1-2 godziny przed treningiem:


nie pić kawy, napojów energetycznych,



nie jeść obfitych posiłków lub słodyczy, ale nie być też głodnym,



nie przyjmować leków uspokajających lub przeciwbólowych, ale
ewentualne odstawienie leków należy zawsze skonsultować z lekarzem,

Przed rozpoczęciem zajęć należy wyłączyć telefon komórkowy.

§5
Złożenie wniosku przez rodzica/ prawnego opiekuna na udział dziecka w zajęciach
Biofeedbacku na terenie szkoły jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zajęć.

