
REGULAMIN TERAPII EEG BIOFEEDBACK 

Szkoły Podstawowej Nr 15 

imienia Księżnej Jadwigi we Wrocławiu 

 

 

§  1 

 

Zajęcia terapii metodą EEG Biofeedback odbywają się na terenie Szkoły Podstawowej Nr 15 

imienia Księżnej Jadwigi we Wrocławiu. 

 

§  2 

 

1. Z treningów biofeedback korzystać mogą: 

a) uczniowie ze wskazaniami do terapii metodą EEG Biofeedback zawartymi 

w orzeczeniach lub opiniach z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,  

b) uczniowie, u których rozpoznano: 

• słabą pamięć, 

• słabe spostrzeganie, 

• trudności w koncentracji uwagi, 

• specyficzne trudności w pisaniu i czytaniu (dysleksja, dysgrafia), 

• trudności w uczeniu się matematyki (dyskalkulia), 

• słabą komunikację i zaburzenia relacji społecznych dziecka 

z otoczeniem, 

• małą odporność na stres, tremę w sytuacjach szkolnych, obniżoną 

samoocenę. 

 

2. Korzystanie z treningów biofeedback w naszej szkole jest bezpłatne. 

 

 

 

 



§  3 

 

1. Podstawę zakwalifikowania ucznia do terapii stanowią złożone w sekretariacie szkoły, 

u terapeuty EEG Biofeedback lub u pedagoga szkolnego: 

a. zaświadczenie od pediatry dziecka stwierdzające brak przeciwwskazań do terapii 

(lub w razie skierowania od pediatry do neurologa – zaświadczenia od neurologa 

stwierdzające brak przeciwwskazań do terapii na podstawie aktualnego badania 

EEG), 

b. zgłoszenie rodzica/ prawnego opiekuna oraz wyrażenie zgody na udział dziecka 

w zajęciach biofeedback na terenie szkoły (Załącznik nr 1) 

2. Rodzice zobowiązani są do rozmowy z terapeutą i przekazania mu informacji o stanie 

zdrowia dziecka (zwracając szczególną uwagę na to, by podać terapeucie informacje 

o tym, jakie aktualnie dziecko przyjmuje leki) oraz o podejmowanych innych formach 

terapii. 

3. Zgłoszenia na zajęcia przyjmowane są przez cały rok szkolny w sekretariacie szkoły, 

u terapeuty EEG Biofeedback lub u pedagoga szkolnego. 

4. Decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do terapii podejmuje szkolny zespół specjalistów, 

po analizie dokumentacji złożonej przez rodziców oraz dokumentacji z Poradni 

Psychologiczno–Pedagogicznej. 

5. O terminie rozpoczęcia terapii biofeedback decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym 

uczniowie z orzeczeniami i opiniami z poradni psychologiczno-pedagogicznych zawsze 

mają pierwszeństwo. 

6. W przypadku uczniów bez orzeczenia lub opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

ze wskazaniem na udział w terapii biofeedback, w celu objęcia terapią i wsparciem 

jak największej liczby uczniów, po dziesięciu treningach następuje rotacja wśród 

uczestników terapii. W szczególnych przypadkach ilość treningów zostanie dostosowana 

do indywidualnych potrzeb ucznia. 

7. W razie potrzeby są tworzone listy uczniów oczekujących na udział w zajęciach. 

8. Zgłoszenia i zgody rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w zajęciach 

oraz zaświadczenia lekarskie są przechowywane w dokumentacji pedagoga szkolnego. 

 

 

 

 



§  4 

 

1. Zajęcia mają charakter indywidualny. 

2. W pracowni terapeutycznej uczeń może przebywać tylko w obecności terapeuty. 

3. Uczeń nie może samodzielnie korzystać ze sprzętu komputerowego i elektronicznego 

znajdującego się w pracowni. 

4. Zakres i czas trwania oddziaływań terapeutycznych dostosowywany jest do aktualnych 

potrzeb i możliwości dziecka, a o ich doborze decyduje terapeuta, biorąc pod uwagę 

zalecenia zawarte w orzeczeniu lub opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

5. Dokumentację z przebiegu terapii stanowi dziennik zajęć terapeutycznych 

metodą EEG Biofeedback. 

 

§  5 

 

1. Nieusprawiedliwione dwie nieobecności na zajęciach oznaczają rezygnację rodziców 

z zajęć dla dziecka. 

2. Nieobecności usprawiedliwione mogą zostać odrobione po ustaleniu terminu z terapeutą. 

3. W przypadku niepodejmowania przez dziecko współpracy na warunkach i w zakresie 

koniecznym, aby spotkania treningowe metodą biofeedback mogły być skuteczne, 

terapeuta prowadzący zajęcia może zaprzestać treningów. 

4. Terapia biofeedback jest nieobowiązkowa, dlatego w każdej chwili obie strony (prawny 

opiekun lub terapeuta) podając uzasadnienie mogą przerwać terapię. 

 

§  6 

 

Podpisanie przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na udział dziecka w zajęciach 

biofeedback na terenie szkoły jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zajęć. 

 


