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§1
ZESPOŁPWWR

1. W Specjatnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo

Widzących im. Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszynskiego w Radomiu (dalej: SOSW),

organizowane jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci.

2. Realizacją Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci zajmuje się

Pracownia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci z Dysfunkcją Wzroku,,PROMYK
NADZIEI"( PWWR ).

3. Członków Zespołu PWWR powołuje dyrektor SOSW.

4. Pracę zespołu koordynuje Kierownik PWWR powołany przez dyrektora SOSW.

5. W skład Zespołu PWWR wchodzą nauczyciele posiadający kwalifikacje do pracy

z dzieómi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

a) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawnoŚci

dzięcka (tyflopedagog, oligofrenopedagog);

b) psycholog;

c) logopeda;

d) inni specjaliści _ w za|eżności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

6. Zalłes obowi7ków członków zespołu określa odrębny dokument.

7. Do zadańzespołu naleĘ w szczegóIności:

a) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebię wczesnego wspomagańa rozwoju

dziecka,kierunków i harmonog ramu dzińahw zakresie wczesnego wspomagania i
wsparcia rodziny dziecka;

b) opracowanie i realizowanie z dziecl<tem i jego rodziną indywidualnego programu

wczesnego wspomagania z uwzg|ędnieniem dzińń wspomagających rodzinę

dziecka w zakresie realizacji proglamu, koordynowania działań specjalistów

prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania poĘpów dzieckai

c) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie,

wprowadzanie nnian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania,

stosownie do potrzeb dzięcka i jego rodziny oraz planowanie dalszych dzińń
w zakresie wczesnego wspomagania;

d) nawiązanie współpracy z podmiotami dzińającymi na rzecz dzięcka

i jego rodziny w celu zapewnienia dziecku innych form pomocy, stosownie do jego

potrzeb;

e) opracowywanie opinii na tąnat fuŃcjonowańadziecka.
opinie wydaje się na pisemny wniosek rodzica/ opiekuna prawnego. Termin oczekiwania na

wydanie opinii wynosi 2 tygodnie. Z przyczyn różnych ( nieobecność terapeutów, duża iloŚÓ

złożonychwniosków ię.), termin ten może ulec wydłużeniu.



§2
UCZESTNICY ZAJĘC

1. Uczestnikami działań zespołu Pracowni Wczesnego Wspomagania Rozwoju, zwanych
dalej ,,zajęciami", są dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego (ze sptzężoną

niepełnosprawnością, z zespołami neurologicznymi, z nieprawidłowościami
genetycznymi i innymi) od chwili wykrycia tych zaburzeń do momentu rozpoczęcia
nauki przez dziecko w szkole.

2. Opiekunowie dzieci odroczonych od obowiązku szkolnego zobońązani są dostarczyć do

Kierownika PWWR do dnia 10.09 decyzję Dyrektora rejonowej Szkoły Podstawowej o

odroczeniu dzięcka od obowiązku szkolnego na dany rok szkolny.

3. W przypadku nie doręczenia dokumentu w vqtznaczonym terminie, terapia zostaje

zawięszona do momentu dostarczenia odroczenia.

4. OddziaĘwaniami objęci są takźe opiekunowie i rodzeństwo podopiecznych PWWR.

§3
ORGANIZACJ A ZAJĘC W PRACOWNI WCZESNEGO

WSPOMAGANIA RoZ\iloJU

1. Nadzór nad organizacją i realizacją zajęó PWWR sprawuje Kierownik PWWR, który

bezpośrednio podlega dyreklorowi SOSW.
2. Wnioski o objęcie dziecka opieką PWWR przyjmowane sąprzęzcały rok szkolny. Dziecko

rozpoczyna zajęcia w momencie, gdy Pracownia posiada wolne miejsca.

3. Podstawą objęcia dzięckazajęciarń w PWWR są:

a. opinia o potrzebie wczęsnego wspomagania rozwoju wydana przez publiczną

poradnię psychologiczno-pedag o giczną;

b. wniosek opiekuna/opiekuna prawnego o objecie dziecka zajęciatri wczesnego

wspomagania rozrroju.
c. inne, wewnętrzne dokumenty obowipujące w PWWR

4. Wcześniejsze uzyskanię przęz dziecko otzeczenia o potrzebie ksźałcenia specjalnego

organizowanego w przedszkolu integracyjnym bądź specjalnym nie wyklucza możliwości
korzystania zzajęó organizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

5. Zajęcta w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka organizowane są

w wymiarze od 4 do 8 godzin w mie5iącu, w zależności od potrzeb i możliwości
psychofizycznych dziecka. Zajęciaodbywają się w jeden dzieńtygodnia, wskazany przez

rodziców na zebraniu orgańzacyjnym. Dzieci do trzeciego roku życiamogąuczestniczyć
w zajęciach dwarazy w tygodniu.



6. W przypadku nieobecności na zebraniu lub zgłoszeńa dziecka w ciągu trwającego roku

szkolnego, dziecko możęuczestniczaćw zajęciach w wolnych dniach i godzinach, którymi

dysponujePracownianadzieńprzy jęciadzięcka.

7. Nauczyciele pracują z dzieómi indywidualnię i grupowo według ustalonego

harmonogramll.Zajęcia grupowe przęznaczone są dla dzieci,które ukończyły 3 rokżycia..

Zazgodąopiekuna dziecko możeuczestniczyćw zajęciach grupowych od 2,5 roku życia.

8. Rodzaj ilicńagodzin prowadzonych zajęć dobierana j estprzezZespół indywidualnie dla

kńdego dzięckaw oparciu o:

a. za\ecęnia i diagnozę zawarte w opinii o potrzebie wczesnego wspomagańa

rozwoju;
b. wyniki diagnozy problemów rozwojowych zaobsą,wowanych podczas sesji

diagnostycznej i w trakcie bieżącej obserwacji;

c. wywiad zrodzicern/ opiekunem prawnym;

d. wskazania lekarskie dostarczoneprzez opiekuna w formie pisernnej.
g. Zajęcia terapeutyczne w PWWR odbywają się w ciągu cńerech dni tygodnia

w godzinach v,ryznaczonych w odrębnym harmonogramie zajęć. Piaty dzteńjest dniem

konsultacyjno-diagnostycz;rlym, w którym odbywają się sesje diagnostyczne i wywiady

z rodzicami / opiekunami prawnymi oraz spotkania konsultacyjne zespołu specjalistów,

poświęcone omówieniu postępów dziecka, dzieleniu się doświadczeniari, rozwiązywaniu

biezących problemów wynikających z ptocesu terapii oraz szukariiu optymalnych

rozvmązń stymulujących rozwój dzięcka. Jest to również dzień otwarty dla rodziców ,

którzy po wcześniejszym umówieniu się mogą korzystać z konsultacji indywidualnych z

terapeutami.

10. Ustalony harmonogratn zajęó nie podlega zmianom w trakcie obowiąywania, poza

sytuacjami losowymi, które powinny byó zgjaszane natychmiastowo do Kierownika
pwWR lŃ opiekunaprowadzącego dziecko. Zmiarty w harmonogramie zajęÓ doĘczące

dnia uczęszczania na zajęcia możliwe są na pisemną prośbę rodztca, przed końcem

aktualnie obowiązującego harmonogpmu.

11. W przypadku opóźnienia rczpoczęcia zajęó, które jest spowodowane spóŹrrieniem się

dzięcka zajęcianie podlegaj ą wydfużeniu ani odrobieniu.

12. ZĄęcia, które nie odbyły się z powodu nieobecności dziecka nie podlegają odrobieńu

w inn5m terminie.

13. Zajęcią które nie odbyły się z powodu usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela nie

będą przeprowadzane w innym terminie.

Jeżeli istnieje taka możliwość w danym dniu, Kierownik może vłyznaczyĆ w miejsce

odwołanych zajęć iwte zĄęcia.
14. W czasie trwania jednostki terapeutycznej nauczycie| prowadzi zajęcia, dokonuje

obserwacji, udziela rodzicom wskazó.,wek i instrukta:żu. Bezpośredni czas pracy

terapeuĘcznej z dzieckiem dostosowany jest do jego możliwości psychofizycznych

w danym dniu.

15. ZespółPWWR prowadzi następujące rodzaje zajęć:

a. diagnosĘczne - dwugodzinne spotkanie, podczas którego dziecko poddane jest

wszechstronnej specjalistycznej diagnozie rozwojowej. Postępowanie

diagnostyczne obejmuj e:



przeprowadzenie wywiadl z rodzicami / opiekunami prawnymi dziecka na ternt
przebiegu jego dotychczasowego rozwoju psychoruchowego , sytuacji zdrowotnej,

rodzinnej i prowadzonej dotychc zas terapii;

zebranie informacj i doty cząsy ch funkcj onowania dziecka w różnych sferach;

obserwację zachowń dziecka w sytuacjach nafuralnych (swobodna zabawa) oraz

zachowafi dzięckawsytuacjachzabawykierowanej.
D alsza ob serwacj a dzięcka odbywa się podczas zaj ęó ter apeutycznych.

b. terapeutyczno-rewalidacyjne - prowadzone są prze z navczyciela określonej

specjalności.
O rodzajl zĄęó realizowanych przez dziecko decyduje Zespół PWWR,
uwzględniając zalecenia wynikające z opinii o potrzebie wczesnego wspomagania

rozwoju, jak również uwzględniając wskazania wynikające z poĘpowania
diagnostycznego.
W ramach powyższychzajęó PWWR oferuje zajęcia;

ogólnorozwojowe z psychologlem;

ogólnorozwoj owe z pedagogiem;

usprawni ani e w idzenia;

psychomotoryka;

gimnastyka korekcyjna;

muzyka - ruch - komunikacja;

terapia integracji sensorycznej ;

terapia integracj i bilateralnej

terapia wodna - nauka pĘwania wg metody Halliwick;
stymulacja audio - psycho - lingwistyczna (Tomatis );

sala do świad czania świata;

terapia ręki.

Dodatkowo Pracownia na podstawie skierowania lekarskiego oferuje rehabilitację
medyczną ( fizykoterapię i kinezyterapię).

Pracę Pracowni Rehabilitacji Medycznej reguluje osobny regulamin.

Pracę zespołu fizjoterapeutów koordynuje Kierownik PWWR.

L6.ZĄęciaprowadzone są w oparciu o Indywidualnie Programy Wczesnego Wspomagania

Dzięcka(dalej: IPWWR) i jego rodziny uwzględniający w szczególności:

sposób rea|izacji celów rozwojowych,ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania

dziecka, wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu społecznym i przygotowanie do nauki

w szkole, eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających

funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywnośó i uczestnictwo w życiu społecznym;

wsparcie ro dziny dzięcka w zakresi e r ealizaqi pro gramu ;

zakres współpracy z innymi podmiotami;

sposób oceny postępów dziecka.



17. IPWWR sporządzarry jest w ciągu dwóch tygodni po sesji diagnostycznej. Program

wczesnego wspomagania jest uzgodniony zopiekunami izawierapisemną zgodę opiekuna
najego rcalizację.

18. W trakcie rcalizacji programu może on być modyfikowany i zmieniany, jeżeli wymaga
tego aktualna sytuacja prowadzonego procesu terapeutyczno-rewalidacyjnego. O zmianie
tej Zespół informuje rodziców / opiekunów prawnych dziecka.

19. Rodzic lczestńczy w zajęciach z dzieckierl, jednak w sytuacji, gdy jego obecność

utrudnia prowadzenie zĄęć, prowadzący zajęcia ma prawo prosić rodzica o opuszczenie
sali. Bez zgody prowadzącego rodzic w czasie zajęó nie możę opuszczać terenu SOSW,
ponieważ to on sprawuje opiekę prawną nad dzieckiem.

20. W zajęciach w basenie dziecko obowiązkowo uczestniczy raz,ęIn z rodzicerrl, który
zapewniadziecku oraz sobie odpowiednie wyposażenie (klapki, strój kąpielowy, ręcznik).
W przypadku dzieci nie zgłaszających i nie kontrolujących potrzeb fizjologicznych
konieczne j est zapewnienie pieluch kąpielowych.

21. W prąpadku wszelkich zmian skómych u dziecka lub rodzica wymagana jest zgoda na

udziń w zajęciach w basenie od lekarza dermatologa.

22.W przypadku dzieci, u których zdiagnozowano epilepsję (nawet bez ataków) wymagana
jest zgoda od lekarza neurologa na następujące rodzĄe zajęó: Integracja Sensoryczna,

Terapia Snoezelen (Sala Doświadczania Świata), stymulacja audio-psychołingwistyczna
(Tomatis ), basen.

23. Opiekun pisemnie upowaznia inne, pełnoletnie osoby, do ldzińu w zajęciach

z dzięckierrl.

l.

2.

J.

§4
oBECNoŚc Nł ZAJĘCLACH

Rodzic powinien poinformowaó nauczyciela o przewidywanej nieobecności dziecka.

Taka informacjabędzie traktowana jako usprawiedliwianie nieobecności dzięcka.

W czasie nieobecności dziecka la zajęciach, po uprzednim zgłoszenhl, rodzic lub

rodzeństwo nogą skorzystaó z porad czy instruktńu nauczyciela w zakresie pracy

z dzieckięrrl.
W prrypadku planowanej dłuższej nieobecności np. pobyt w szpitalu, sanatorium,

rodzicę odpowiednio wcześniej powiadamiają Kierownika Pracowni lub pracownika
portiemi, aw przypadku nagłego zachorowania dziecka możęto nastąpió w danym dniu.

W przypadku nieobecności trwającej miesiąc wymagane jest zaświadczenie lekarskie.

Istnieje możliwośó zawięszeniaudziałtlw zajęciachna określony czas. Rodzic powinien

ńożyć pisemną prośbę o zańeszenie terapii i poinformowaó o planowanej długości

nieobecności.

4.

5.



6. W przypadku dziecka, które przerwało terapię, jej kontynuacja na pisemną prośbę

rodzicarozpoczynasię wraz z nowym harmonogramemzajęć, jeżeli Pracowniaposiada
wolne godziny. Jeśli przerwa w terapii trwała dłuzej niZ 5 miesięcy, rodzic wraz z
dzieckiern ponownie uczestniczy w spotkaniu diagnostycznp.

7. W nviązku z podopiecznymi oczekującymi na przyjęcie do PWWR, w przypadku

usprawiedliwionej duZej absencji dziecka na zajęciach Zespół moze podjąć decyzję

o czasowyfil zawieszeniu terapii dziecka,lń znniejszeniu wymiaru ptzydzielonych
godzin. Po zgjoszeniu przez opiekuna gotowości do wznowienia terapii , dziecko jest

wpisywane w kolejny harmonogran zajęó. Ostateczną decyzję o możliwościprzyjęcia
dziecka podej muj e Kierownik PWWR.

8. Rodzic może w sposób pisemny zrezygnować zrealizacjiprzydzielonychdziecku zajęć.

W miejsce tychzajęć nie zostają automatycznieprzydzielone dziecku irnre zEęcia.
9. Dziecko zostaje skreślone z lisĘ uczestników zajęó PW"WR :

a. na podstawie pisemnej rezygnacji złożonej ptzez rodziców / opiekunów
prawnych dzięcka do Kierownika PWWR;

b. jeśli opuści cńery następujące po sobie zajęcia bez powiadomienia Zespołls;

c. w uzasadnionych prrypńkach, gdy podjęte zńiegi nie prrynoszą
oczekiwanych rezlItatów, Zespół może podjąó decyzję o czasowym

zavłieszeniubądź zaniechaniu oddziaływń terapeutyczno-rewalidacyjnych ze

względu na stan zdrowia dziecka, np.: zaburzenia emocjonalne i zaburzęria
zachowania zagrńające bezpieczeństwu dziecka oraz innych uczestników

zajęć.

9. Zespół prowadzi monitoring obecności dziecka na zajęciach.
1 0. Dziecko przestaj e uczestniczy ć w zajęciach WWR w momęnc ie rozpoczęcia realizacji

obowiązku szkolnego.

§5
DOKI]MENTACJA PWWR

Zespół PWWR dokumenfuj ę dzińania prowadzone w ramach zajęó wczesnego wspomagania

rozwoju.
1.Dokumentacja doĘcząca dziecka obejmuje :

opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez publiczną Poradnię

P sycholo gi czno -Pedag o giczną;'

wniosek opiekuna o objęcie dzieckawczesnym wspomaganiem rozwoju;

arkusz Ob serwacj i Dziecka;
- IPWWR wrazzewaluacją;
- indywidualną Kartę Terapii;

dziennik zajęć w czesnego wspomagania;

zaświadczenia lekarskie informujące np.: o wspomaganiu farmakologicznym i jego

skutkach, mogących mieć wpływ na przebieg terapii, samopoczucte dzięcka, jego

funkcjonowanie);

indywidualne karty obecności dziecka rLa poszczególnych zĄęaach;



2. Dokumentacj a pracy z r o dziną dziecka obej muj e :

arkusz wywiadu psychologicznęgo obejmującego diagnozę środowiska rodzinnego

Program Współpracy i Współdzińania z RodzinąDziecka

karta zajęć instruktazowych (np. warsźaty, treningi umiejętności, terapia

pedagogsczna) dla opiekunów i rodzeństwa.

3. Dokumentacja Zespołu :
regulamin PWWR;
plan pracy zespofu na dany rok szkolny;

określenie zakresu obowipków i odpowiedzialności poszczególnych człoŃÓw

zespołu.

§6
WSPÓŁPRACA Z RiODZINĄ DZIECKA

W ramach działalności Pracownia ,oPromyk nadziei" oferuje rodzinie
następujące formy pomocy:

1. Udzielanie wsparcia w związku z długotrwaĘm kryzysem emocjonalnym

wynikaj ącym z faktu niepełnosprawności dziecka.

2, Pomoc w akceptacji dziecka jako osoby niepełnosprawnej.

3. Pomoc w akcętowaniu siebie w roli opiekuna dziecka niepełnosprawrego.

4, Zapobieganie pogłębianiu się niepełnosprawności w rozwoju psychoruchowym

dziecka.
5, Wspieranie wychowawczej i edukacyjnej fuŃcji rodziny dziecka.

6. pomoc i wspieranie opiekunów w kształtowaniu właściwych i pożądanych

postaw oruzzachowń w kontaktach z ich dzieckięm.
,7. Budowanie i wzmacnianie więzi emocjonalnej , rozpoznawanie zachowń

dziecka i utrwalanie właściwych reakcj i opi ekunów na te zachowani a.

8. Analizowanie skuteczności pomocy udzielonej dziecku i jego rodzinię oraz

wprowadzenie zmian i planowanie dalszych dzińń w zakresie Wczesnego

wspomagania rozwoju dzięcka.
g, Udzielanie indyvidualnych porad, konsultacji, instruktżu dotyczących pracy

z dzieckietn w domu.

10. pomoc w odpowiednim przystosowaniu warunków środowiska domowego do

potrzeb dziecka oraz pozyskiwaniu i wykorzystywaniu odpowiednich pomocY

dydaktycznych i sprzętów podczas pracy z dzieckiem.

11. Dostarczanie opiekunom wiedzy na ternat potrzeb rozwojowych dziecka

i sposobów ich zaspokajania.

12. Pomoc w planowaniu ścieżki edukacyjnej dziecka-

Każde dziecko wraz z rodziną objęte jest opieką wyznaczonego nauczyciela - terapeuĘ,

który zajmuje się bieżącymi sprawamilpotrzebami rodziny, w zakres których wchodzą:



1. Koordynacja opracowania opinii o funkcjonowaniu dziecka na zajęciach;
Z.UdzieIanie biezących informacji doĘczących harmonogramu zajęć i

konsultowanie ewentualnych w nim zmian;

3:Udzielanie informacji na ternat przebiegl terapii dziecka.
4. Pomoc w zńatwiańu spraw bieżącychw przypadku nieobecności Kierownika

Pracowni.

Wykaz opiekunów prowadzących zamieszczany jest na tablicy ogloszeń Pracowni.

§7

PRAWA I OBOWĄZKIRODZICOW / OPIEKI]NOW PRAWNYCH

RodzicĄrawni opiekunowie dziecka mają prawo do:

l. Udziału w zajęciachprowadzonych z ich dzieckiem
2. U dzińu w zajęciach szkoleniowych i warsźatach organizowanych dla

r o dziców l prawnych opi ekunów,

3. Rzetelnej informacji na temat potrzeb i mozliwości rozwojowych dziecka,

4 .Uzyskiwania informacjizzaktesu pracy z dzięckiqrlprzekazywanych imprzez
terapeutów w formie instruktaźu, porad, konsultacji,

5. Z$aszania uwag i propozycji dotyczących indywidualnego programu wczesnego

wspomagania rozwoju dzięcka.

RodziceĘrawni opiekunowie :

1. Wypełniają obowiązującą w PWWR dokumentację.

2. Udostępniają dane osobowe swoje i dziecka, niezbędne do realizacji procesu rekrutacji

lterapiiiwyrńajązgodę na ich przetvlarzanie zgodnie z:

. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. ( Dz. U.
z20l8r.poz. 1000.),
. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dńa 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiq}u z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95l46lWE (Dz.U. UE. L. z2016r. Nr 119, 1),( ogólne rozporządzenie

o ochronie danych).
. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz

rcdzajów tej dokumentacji.

Odmowa udostępnienia danych i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie
uniemożliwia proces rekrutacji dziecka na terapię.



3. Przychodzą z dziećmi na zajęcia punktualnie i lczestniczą w nich zgodnie
z ustalonym harmonogramem.

4. Zapoznają się z bieżącvmi ogłoszeniami i harmonogrźrmem zajęć ustalonym dla ich
dzieóka.

5. W przypadku planowanej dłuższej nieobecności odpowiednio wcześniej powiadartiają
Kierownika Pracowni lub pracownika portierni, a w przypadku nagłego zachorowania
dziecka może to nastąpió w danym dniu.

6. Stosują się do zaleceń terapeutów. O skutecmości terapii decyduje systema§czna
obecność dziecka na zajęciach omz praca rodzica z dzieckjem w domu.

7. Odzież wierzchnią i obuwie pozostawiająw Wznaczonej dla PWWR szatni.

8. Stosują się do zaIeceft Głównego Inspektora Sanitamego - dzieci chore, przeziębione,
kaszlące, kichające naleĘ zatrzymać w domu.

9. Informują terapeutów o zmianie stanu zdrowia dziecka, aktualnych wynikach badń
mogących wpływać na prowadzoną terapię.

10. Pisemnie deklarują chęó uczestnictwa l rezygnacji dziecka w zajęciach PW-WR na
kużdy rok szkolny.
Zajęciawe Wczesnym'Wspomagania nie są objęte obowiązkiem szkolnym.

11. Zobowięani są do poinformowania Kierownika Pracowni o swojej sytuacji prawnej

względem dziecka (ograniczenie władzy opiekuńczej/rodzicielskiej, odebranie praw

opiekuńczycVrodzicięlskich,rodzinazastępczaitp.)

W prrypadku wszelkich pytań i spraw bieżących opiekunowie kontaktują się

z Kierownikiem Pracowni, aw razie jego nieobecności z opiekunem prowadzącym ich
dziecko.

§8

OBOWIĄZKI NAU CZY CIELA -TERAPEUTY

1. Planowanie i prowadzenie terapii indywidualnej lub grupowej z podopiecznyrń
PWWR i ich rodzinami.

2. Prowadzenie konsultacji i udzielanie instruktazu terapeutycznego rodzicom
dziecka.

3. Przestrzegańe ustalonych grafikiem godzin, porządku i kultury pracy.

4. Przygotowanie opinii o funkcjonowaniu dziecka w zakresie prowadzonej terapii.

5. Opracowywanie IPWWR.
6. Omawianie postępów i problemów dzieci objętych opieką Pracowni.

l0



§9
POSTAI\OWIENIA KOŃCOWE

l. W ,spra\ilach nieuregulowanych niniejszr7m regulaminem, stozuje się przepl§y

rozporządzenia Minisfra Edukacji Narodowej z dńa 24 sierpnia 20t7r. w sprawie

organizowania wczesnego wspomagania rozwoju d^eci. @z. U. z20l7r. poz. 1635)

2. Regulamin niniejszy obowią.zuje od dnia l września 20l7t

KlERowi\lK P\^MR
w S.O.S,W. dh Diecr Nie!łldorDrsl i Sbo lTfu,dl
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mg9,Norbert Barcz.ueuski

Podpis kierownika PWWR Podpis Ąłektora SOSW
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