
Regulamin zajęć terapii pedagogicznej 
 

w Szkole Podstawowej Nr 2 z oddziałami sportowymi w Gdańsku 

 

 

1. Zajęcia terapii pedagogicznej (korekcyjno–kompensacyjne) organizuje się               

dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi oraz z trudnościami            

w uczeniu się. 

2. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5. 

3. Zajęcia trwają 45 minut, w wymiarze – jednej godziny w tygodniu. 

4. Na zajęcia terapii pedagogicznej w pierwszej kolejności kierowane są dzieci, 

które posiadają opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zalecającą udział              

w takich zajęciach. 

5. W zajęciach korekcyjno–kompensacyjnych mogą uczestniczyć również uczniowie 

na wniosek: nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego, 

rodziców/prawnych opiekunów ucznia. W takim przypadku uczeń obciążony 

trudnościami edukacyjnymi zostanie przyjęty na zajęcia jeśli będą wolne miejsca                                  

w odpowiedniej dla niego grupie. 

6. Zajęcia są bezpłatne, dobrowolne, uczeń może w nich uczestniczyć za zgodą 

rodziców/prawnych opiekunów. 

7. Rodzic/prawny opiekun może zrezygnować z pomocy oferowanej przez szkołę        

w formie pisemnego oświadczenia kierowanego przez dziennik elektroniczny. 

8. Zajęcia odbywają się w gabinecie terapii pedagogicznej według ustalonego 

grafiku, który jest dostosowany do pracy organizacyjnej szkoły, w tym planu 

lekcyjnego i innych możliwości wewnętrznych. 

9. Udział dziecka w zajęciach oparty jest na zasadzie regularności i 

systematyczności ćwiczeń. Zakończenie terapii nastąpi w momencie 

skorygowania i usprawnienia zaburzonych funkcji niezbędnych do opanowania 

umiejętności szkolnych . 



10. Zajęcia terapii pedagogicznej są dostosowane do indywidualnych możliwości 

psychofizycznych i rozwojowych dziecka oraz oparte na jego predyspozycjach              

i mocnych stronach, których rozpoznanie jest zadaniem terapeuty. 

11. Na zajęcia terapii pedagogicznej uczeń powinien być zaopatrzony we własne 

przybory piśmiennicze, tj. długopis lub pióro, ołówek, kredki oraz nożyczki i klej 

(które zabiera po zajęciach do domu) i inne przybory wg wskazań terapeuty. 

12. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do współpracy z terapeutą oraz        

do dopilnowania, aby dziecko systematycznie i punktualnie uczęszczało                    

na zajęcia. 

 

13. Powtarzające się nieusprawiedliwione nieobecności ucznia na zajęciach oraz 

uporczywe niestosowanie się do zaleceń nauczyciela terapeuty powoduje 

zawiadamianie o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych i wychowawcy,              

a w dalszej konsekwencji skreślenie dziecka z listy uczestników zajęć i objęcie 

terapią następnego dziecka potrzebującego pomocy. 

14. Nauczyciel - terapeuta spotyka się z rodzicami/opiekunami prawnymi podczas 

zebrań z rodzicami, konsultacji, a w szczególnych przypadkach również                        

w umówionym terminie. 

 

 

 

Opracowała: 

Joanna Nalepa 

Nauczyciel-terapeuta 

 

 

 

 

 

 

Gdańsk, 12.09.2022 


