REGULAMIN UCZĘSZCZANIA
NA TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ
ORAZ ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LEŚNIEWIE
Jeżeli u dziecka stwierdzono wadę wymowy i uczęszcza ono na terapię
logopedyczną, rodzice powinni pamiętać o tym, że terapia ta ma miejsce nie tylko
podczas zajęć logopedycznych. Skuteczność terapii ściśle uzależniona jest od
współpracy rodziców z logopedą.
Regulamin:
1. Uczęszczanie na zajęcia logopedyczne jest poprzedzone badaniami
przesiewowymi (w miesiącach wrzesień, październik), po których rodzic wyraża
pisemną zgodę na uczestnictwo w nich.
2.Pierwszeństwo udziału w terapii mają dzieci i uczniowie posiadający opinie i
orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Sytuacja ta spowodowana jest
ograniczoną ilością godzin (10 tygodniowo) oraz liczbą dzieci w grupie do 4. Jeśli
mimo posiadanej opinii lub orzeczenia rodzic nie chce pomocy logopedycznej dla
swojego dziecka - pisemnie nie wyraża na nie zgody. W jego miejsce logopeda może
zakwalifikować ucznia bez opinii lub orzeczenia.
3. Uczniowie, którzy nie dostali się na zajęcia logopedyczne mogą otrzymywać
wskazówki do pracy jeśli rodzic sam zgłosi taką wolę.
4. Czas trwania zajęć logopedycznych – 45 minut 1 raz w tygodniu dla każdej grupy.
5. W zajęciach mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe.
6. Nieobecności uczniów powinny być usprawiedliwiane przez rodziców.
7. Rodzice są zobowiązani do regularnego i konsekwentnego stosowania się do
zaleceń logopedy oraz SYSTEMATYCZNEGO utrwalania ćwiczeń w domu.
8. Udział dziecka w zajęciach oparty jest na zasadzie regularności
i systematyczności ćwiczeń aż do całkowitego opanowania materiału
niezbędnego do całkowitej korekty rozpoznanej wady wymowy lub zaburzenia
mowy.
9. Rodzice są zobowiązani do dopilnowania, aby dziecko systematycznie
uczęszczało na zajęcia logopedyczne. Częste, nieusprawiedliwione nieobecności oraz
niestosowanie się do zaleceń logopedy powoduje małą skuteczność i brak
efektywności udzielanej pomocy logopedycznej. Częste opuszczania zajęć z terapii
logopedycznej spowoduje skreślenie ucznia z listy tych zajęć. Rodzic otrzyma

pisemną informację o skreśleniu dziecka z listy uczęszczających.
10. W trakcie roku szkolnego rodzice mogą umawiać się na konsultacje - termin
ustalany jest indywidualnie.
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