REGULAMIN TERAPII METODĄ TOMATISA
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
I.

DIAGNOZA I TERAPIA

1. Diagnoza i terapia Tomatisa przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z rejonu
działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4.
2. W bieżącym roku szkolnym zaplanowano objęcie terapią dzieci od 5 r.ż.
3. Na diagnozę dzieci kierowane są przez psychologów, logopedów,
terapeutów PPP nr 4. W uzasadnionych przypadkach specjaliści z poradni
mogą kierować dzieci na dodatkowe konsultacje do lekarzy specjalistów np.
laryngolog, foniatra, neurolog itp.
4. Zapisy na diagnozę prowadzone są przez sekretariat Poradni w ciągu całego
roku.
5. Na spotkaniu diagnostycznym niezbędna jest obecność rodzica/opiekuna
prawnego dziecka, ze względu na konieczność podpisania zgody na badanie,
podanie szczegółowych informacji o dziecku oraz omówienie wyników
diagnozy.
6. Ze względu na uwarunkowania techniczne sprzętu w jednej grupie
terapeutycznej może uczestniczyć jednocześnie czworo dzieci.
7. Udział w terapii i diagnozie może nastąpić tylko za pisemną zgodą
rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
8. Przeciwskazania do diagnozy i terapii: infekcja, katar, gorączka, zapalenie
uszu, płyn w uszach, przerośnięty trzeci migdałek.
9. Kwalifikacja dziecka na terapię uzależniona jest od wyników
przeprowadzonego wywiadu, testu uwagi i lateralizacji słuchowej oraz
występującego zaburzenia rozwojowego. Stanowi to podstawę do
sporządzenia listy Uczestników oraz stworzenia list rezerwowych.

II.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Zajęcia prowadzone są przez terapeutów według ustalonego
wcześniej harmonogramu,
2. Terapia odbywa się codziennie w trzech etapach (etap I – 3 tygodnie, etap II ,
III -7, 5 dnia), oddzielonych przerwą od 3 do 8 tygodni. Czas trwania zajęć
dostosowany jest do potrzeb oraz indywidualnych możliwości dziecka i nie
przekracza 120 minut dziennie
3. Podczas trwania sesji, w sali terapeutycznej dzieci nie mogą pić ani jeść.
Spożywanie ewentualnych posiłków odbywa się poza salą przed lub po
zakończonych zajęciach.
4. Przed wejściem do sali dzieci i rodzice zmieniają obuwie.
5. Wskazane jest, aby na zajęciach dziecko miało chusteczki higieniczne, blok
rysunkowy, kredki.
6. Dziecko może przynosić ulubione gry planszowe, puzzle, przedmioty do
manipulacji lub zabaw manualnych.

7. Niewskazane jest korzystanie z telefonów komórkowych, tabletów, książek do
czytania.

III.

ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW/OPIKUNÓW

1. Punktualne, systematyczne przychodzenie z dzieckiem.
2. Dostarczenia terapeucie wszelkich nowych dokumentów dotyczących stanu
zdrowia dziecka np. aktualnych badań laryngologicznych (inf. o braku
przeciwwskazań do prowadzenia terapii metodą Tomatisa), informacji o
prowadzonych równolegle terapiach mogących mieć jakikolwiek związek
z aktualną sytuacją dziecka
3. Stosowania się do zaleceń terapeuty, informowania o zmianach w zachowaniu
dziecka itp.,
4. Dzieci do 12 roku życia są przyprowadzane i odprowadzane przez rodziców/
opiekunów prawnych lub inne osoby dorosłe upoważnione pisemnie
przez rodziców/opiekunów prawnych.
5. Dzieci powyżej 12 roku życia, za pisemną zgodą rodziców/opiekunów
prawnych mogą samodzielnie przychodzić na terapię i opuszczać Poradnię
po ukończonej sesji.
IV.

ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

Planowana nieobecność dziecka na zajęciach powinna być zgłaszana do
sekretariatu Poradni lub do osób prowadzących terapię.
2. Spóźnienia oraz nieobecności na zajęciach nie powodują ich przedłużenia ani
odpracowania w innym terminie.
3. Nie ma możliwości odpracowywania zajęć terapeutycznych, na których
dziecko było nieobecne oraz zajęć, które wypadają w dni wolne od pracy
(święta), podczas urlopów, zwolnień lekarskich.
4. Trzykrotna nieobecność dziecka bez wcześniejszego odwołania zajęć skutkuje
wykreśleniem dziecka z terapii.
1.

Podpisując zgodę na udział dziecka w terapii rodzic/opiekun prawny akceptuje
jednocześnie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
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(podpis rodzica/opiekuna)

