
REGULAMIN UCZESTNICTWA W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ
W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 2 W REDZIE

1.    W terapii logopedycznej uczestniczą dzieci zakwalifikowane przez logopedę.

1.1.   Kryteria pierwszeństwa przyjęcia ucznia na terapię logopedyczną:

       -  dzieci z  najmłodszych klas;

       - uczeń posiadający więcej niż jedną wadę wymowy lub zaburzenia mowy

         utrudniające sprawne porozumiewanie się;

1.2.   W szkolnych zajęciach logopedycznych,  odbywających się  przez cały rok
szkolny, nie mogą uczestniczyć dzieci korzystające lub planujące korzystać
z terapii logopedycznej poza placówką.

2.   Zajęcia z logopedą odbywają się w częstotliwości uzależnionej od potrzeb dziecka
i trwają około 30 minut. Prowadzone są indywidualnie, parami lub w grupie.

3.  W  zajęciach  mogą  brać  udział  jedynie  dzieci  zdrowe  (tzn.  bez  oznak
przeziębienia).

4.  Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do nawiązania kontaktu z logopedą
szkolnym przynajmniej raz w semestrze w celu uzyskania informacji o stanie mowy
dziecka i zasad pracy z dzieckiem w domu.

5.  Rodzice/opiekunowie  prawni  zobowiązani  są  dopilnować,  aby  dziecko
systematycznie uczęszczało na zajęcia logopedyczne.

5.1.   Rodzic/opiekun  prawny  dziecka  powinien  poinformowanie  przez  dziennik
elektroniczny logopedę o nieobecności dziecka jak również usprawiedliwić każdą
jego absencję.

5.2.   Trzy  nieusprawiedliwione  nieobecności  lub  niestosowanie  się  do  zaleceń
logopedy powoduje skreślenie dziecka z listy uczestników terapii logopedycznej;
jego miejsce obejmuje wówczas pierwszy kandydat z listy oczekujących.

6.  Udział dziecka w zajęciach oparty jest na zasadzie  systematyczności ćwiczeń do
czasu  opanowania  materiału  programowego,  czyli  korekcji  rozpoznanej  wady
wymowy lub zaburzenia mowy.

7.    Rodzice/opiekunowie  prawni  powinni  pamiętać,  że skuteczność terapii  jest
uzależniona od ich współpracy z logopedą.

7.1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do konsekwentnego stosowania
zaleceń logopedy oraz systematycznego utrwalania z dzieckiem ćwiczeń w domu
(codziennie, przynajmniej 5 minut).

7.2. Rodzic/opiekun prawny ma prawo kontaktować się z logopedą w przypadku
pojawiających się wątpliwości lub problemów terapeutycznych.

8.  Rodzic/opiekun  prawny  może  w  formie  pisemnej  zrezygnować  z  zajęć
logopedycznych  bez  uzasadnienia.  Decyzja  ta  powinna  być  jednak  wcześniej
skonsultowana z logopedą.

9.   Dziecko jest zobowiązane do posiadania zeszytu na każdych zajęciach.

10.  Wszystkie  wskazówki  dotyczące  prac  domowych  i  postępów  terapii
będą przekazywane rodzicom/opiekunom prawnym w formie pisemnej pod koniec
każdej sesji.

11.   Zakończenie  terapii  logopedycznej  nastąpi  w  momencie  opanowania  przez
dziecko  materiału  programowego  niezbędnego  do  korekty  rozpoznanej  wady
wymowy  lub  zaburzenia  mowy  lub  w  sytuacji  nieprzestrzegania  warunków
niniejszego regulaminu.


