Procedura przyjmowania dzieci na terapię
w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Tłuszczu
Zasady przyjmowania dzieci na terapię:
1. Uczestniczenie z terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej jest dobrowolne
i bezpłatne. Nie są wymagane skierowania.
2. Podstawą uczestnictwa dziecka w terapii jest złożenie „Formularza zgłoszeniowego do
udziału w zajęciach organizowanych przez poradnię”. Wyżej wymieniony dokument
mogą składać wyłącznie rodzice, prawni opiekunowie oraz uczniowie po ukończeniu 18
roku życia.
3. Poradnia zapewnia wszystkim klientom przyjazną atmosferę, poczucie bezpieczeństwa,
dyskrecję oraz poszanowanie ich praw.
4. Formularze zgłoszeń osób, które chcą korzystać z terapii powinny wpłynąć do poradni
w terminie od 1 czerwca do 15 lipca każdego roku. Termin taki podyktowany jest
potrzebą przygotowania planu terapii na kolejny rok szkolny dla każdego uczestnika
zajęć.
5. Formularz musi zawierać:
 oznaczenie roku szkolnego, w którym będzie się odbywała terapia,
 imię i nazwisko dziecka,
 PESEL,
 datę i miejsce urodzenia,
 adres zamieszkania dziecka,
 nazwę i adres przedszkola/ szkoły/ ośrodka/ placówki,
 oznaczenie oddziału,
 rodzaj zajęć (terapia logopedyczna, terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna,
inne),
 uzasadnienie przyczyny zgłoszenia dziecka na terapię,
 imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna,
 telefon kontaktowy,
 datę wypełnienia formularza,
 podpis wnioskodawcy.
6. Wnioskodawca dołącza dokumentację uzasadniającą potrzebę udziału terapii na terenie
poradni (o ile taka istnieje) np.: wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz
wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych
i lekarskich z innych placówek.
7. Druk formularza dostępny jest w sekretariacie poradni lub na stronie internetowej poradni
www.ppptluszcz.pl
8. Formularze przyjmowane są codziennie w godzinach pracy sekretariatu poradni
(8 00 – 16 00).

9. Formularz można składać osobiście, przesłać pocztą lub e-mailem ppptluszcz@op.pl.
10. Po przyjęciu formularza pracownik sekretariatu przekazuje go specjaliście (psychologowi,
pedagogowi, logopedzie) do którego jest on skierowany.
11. W przypadku zgłoszenia dziecka do udziału w więcej niż jednej formie terapii,
wnioskodawca składa jeden formularz, zaznaczając rodzaje zajęć.
12. O kolejności przyjęć decyduje kontynuacja terapii z danym specjalistą, poziom
występujących u dziecka zaburzeń, opóźnień rozwojowych, data zgłoszenia, oraz fakt czy
dziecko może być objęte zajęciami specjalistycznymi w swojej placówce/
szkole/przedszkolu.
13. Z uwagi na bardzo dużą ilość zgłoszeń, dziecko przyjęte na terapię do PP-P w Tłuszczu,
może w niej uczestniczyć maksymalnie 2 lata. Tylko wówczas damy szansę większości
oczekujących na skorzystanie z profesjonalnej pomocy specjalistów z poradni.
14. W przypadku nie przyjęcia dziecka na terapię z powodu braku miejsc, specjalista do
którego trafił wniosek proponuje rodzicom późniejszy termin spotkań lub udziela
informacji o innych placówkach prowadzących taką terapię.
15. W sytuacji, jeśli dziecko nie zostanie przyjęte na terapię w danym roku szkolnym,
a chciałoby uczestniczyć w zajęciach w kolejnym roku szkolnym, konieczne jest
wypełnienie ponownie wniosku w wyznaczonym w procedurze terminie.

