
 

REGULAMIN 

Zajęć z zakresu wczesnego wspomagania  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

 w Ziemięcicach 

 

§ 1. 

Zajęciami obejmuje się dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (od 0 do 

momentu podjęcia obowiązku szkolnego). 

 

§2. 

Placówka obejmuje opieką dzieci z terenu woj. Śląskiego, w pierwszej kolejności z gmin/powiatów, 

które uczestniczą w dofinansowaniu działalności. 

 

§ 3. 

Przyjęcie dzieci do placówki odbywa się na podstawie ważnej opinii o potrzebie wczesnego 

wspomagania rozwoju wydanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. 

 

§ 4. 

Rodzice potwierdzają pisemnie deklarację udziału dzieci w zajęciach z zakresu wczesnego 

wspomagania. 

 

§ 5. 

Wymiar zajęć z zakresu wczesnego wspomagania wynosi od 4-8 godzin miesięcznie. 

 

§ 6. 

Terapia dziecka odbywa się lub na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 

Ziemięcicach, a w szczególnych przypadkach w domu rodzinnym dziecka lub w placówce, w której 

dziecko przebywa, w godzinach pracy placówki. 

 

§ 7. 

Rodzice/ opiekunowie prawni: 

 -aktywnie uczestniczą w terapii dziecka, 

- przygotowują pomoce wskazane przez terapeutę, 

- uczestniczą w różnych innych formach pracy placówki / spotkania, wyjazdy, imprezy./ 

 

 

 

 



§ 8. 

Konsultacje lekarskie odbywają się w siedzibie Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym – 

Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego (PPL) przy ul.  Św. Piotra 9 w Chorzowie. Udział w 

konsultacjach medycznych jest obowiązkowy co najmniej raz w roku, o ile lekarz nie zaleci inaczej. 

 

§ 9. 

Rodzice zobowiązani są do przyniesienia na konsultacje kompletu dokumentacji medycznej/ badania, 

zdjęcia, wypisy/ 

 

§ 10. 

Rodzice uczestniczą aktywnie w warsztatach metodycznych prowadzonych na terenie placówki. 

 

§ 11. 

Rodzice zobowiązani są na bieżąco informować o: 

- wszelkich zmianach w stanie zdrowia dziecka, 

- konsultacjach dokonywanych poza placówką, 

- pobytach sanatoryjnych, 

- ewentualnych zmianach adresu zamieszkania, pracy. 

 

§ 12. 

Rodzice mają prawo do informacji o stanie dziecka, osiąganych efektach, problemach w  

funkcjonowaniu. Na pisemną prośbę rodziców, w terminie do 14 dni, specjaliści pracujący z dzieckiem 

mogą wystawić opinię.  

 

§ 13. 

Skreślenie dziecka z listy uczestników następuje w wyniku: 

- powtarzających się nieusprawiedliwionych nieobecności (4-krotnej nieobecności), 

- nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej ponad 4 tygodni, 

- powtarzających się nieusprawiedliwionych nieobecnościach na konsultacjach medycznych (4-

krotnej), 

- braku współpracy z rodzicami dziecka, 

- osiągnięcia granicy wieku realizacji obowiązku szkolnego 

- osiągnięcia zadowalającego poziomu umiejętności rozwojowych. 

 

§ 14. 

Nieobecność dziecka trwająca dwa tygodnie lub dłużej musi być pisemnie usprawiedliwiona. 

 

…………………………………………………. 

                                                                                                       (data i podpis rodzica/opiekuna) 


