PIRAMIDA ROZWOJU
tel.: 516 303 808
www.PiramidaRozwoju.pl
e-mail: kontakt@piramidarozwoju.pl

ZASADY WSPÓŁPRACY
RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA Z TERAPEUTĄ
- INTEGRACJA SENSORYCZNA / REHABILITACJA RUCHOWA -

1. Dziecko uczestniczy w zajęciach terapeutycznych na zlecenie rodzica /opiekuna prawnego.
2. Rozpoczęcie terapii poprzedza diagnoza wstępna ( 2 - 4 sesje).

3. Ze względu na dobro dziecka oraz prawidłowy i bezpieczny przebieg terapii, rodzic/opiekun
prawny zobowiązany jest do przekazania terapeucie:
- informacji dotyczących stanu zdrowia dziecka (a także do wglądu niezbędnej dokumentacji
medycznej) oraz ich aktualizacji, w razie wystąpienia jakichkolwiek zmian;
- informacji o trwających oraz planowanych innych diagnozach i terapiach oraz wszelkich
danych mogących mieć wpływ na decyzję, co do możliwości podjęcia terapii lub jej
kontynuacji.
3.1. Wskazane jest udostępnienie przez rodzica/opiekuna prawnego kopii posiadanych
orzeczeń i opinii psychologiczno-pedagogicznych itp., co pozwoli wnikliwie ocenić zakres
występujących problemów dziecka i jego potrzeb rozwojowych.

4. Zakres i cele terapii dziecka (w oparciu o jego aktualne potrzeby i możliwości)
rodzic/opiekun prawny ustala z terapeutą.
4.1. Plan terapii ustala terapeuta i przedstawia go rodzicowi/opiekunowi prawnemu.
4.2. O doborze metod i narzędzi diagnostyczno - terapeutycznych decyduje terapeuta.

5. W trakcie sesji terapeutycznej dziecko powinno posiadać swobodny strój, odpowiedni do
rodzaju zajęć, w których uczestniczy.
Terapeuta nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzenia i uszkodzenia ubrania, które mogą
nastąpić podczas zajęć.
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6. Rodzic/opiekun ma prawo być obecny na sali podczas sesji terapeutycznej, jednak
terapeuta może poprosić o opuszczenie sali lub pozostanie na zajęciach, jeśli miałoby to mieć
wpływ na efektywność terapii.

7. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do przekazywania terapeucie informacji zwrotnych po
każdej sesji, w formie ustalonej z terapeutą.
8. Terapeuta jest zobowiązany do przekazywania rodzicowi/opiekunowi prawnemu dziecka:
- bieżących informacji o przebiegu terapii, po zakończeniu zajęć
- okresowych podsumowań efektów terapii: w formie rozmowy (bez obecności dziecka),
z częstotliwością co 12-15 sesję, w terminie kolejnych zajęć.

9. Zajęcia terapeutyczne odbywają się w terminach ustalonych z terapeutą. Opiekunowie
proszeni są o punktualne przyprowadzanie dzieci. W przypadku spóźnienia się dziecka, zajęcia
nie będą przedłużone.

10. Rodzic/ opiekun prawny zobowiązuje się do realizacji zaleceń terapeuty dotyczących
aktywności wspierających efektywność terapii oraz strategii postępowania z dzieckiem w
domu.
W przeciwnym wypadku terapeuta nie może wziąć odpowiedzialności za efekty prowadzanej
terapii.

11. Terapeuta zastrzega sobie prawo do zawieszenia współpracy z rodzicem/opiekunem prawnym w
przypadku częstych nieobecności dziecka na terapii lub nieprzestrzegania przez rodziców/opiekunów
zaleceń otrzymanych od terapeuty.

12. Zajęcia odwołane z winy terapeuty są przenoszone na inny możliwy do uzgodnienia termin.
13. Terapeuta zastrzega sobie prawo do zmiany w/w zasad, z zachowaniem dobra dziecka jako
priorytetu działań.

Zapoznanie się przez rodzica/opiekuna prawnego z w/w zasadami (dostępnymi także
w gabinecie) i potwierdzenie podpisem, jest jednoznaczne ze zobowiązaniem się do ich
przestrzegania.
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