Załącznik Nr 4
do Regulaminu korzystania
z Centrum Pomocy Dziecku
Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie
przy ul. Jasnogórskiej 36 w Częstochowie
z dnia 31.03.2016 r.
Zasady korzystania z zajęć
w Ośrodku Konsultacji i Poradnictwa
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie
1.

Określenie rodzaju i częstotliwości zajęć (załącznik nr 1) oraz uczestniczenie w zajęciach
Ośrodka Konsultacji i Poradnictwa, zwanego dalej „OKiP”, nie zwalnia rodzica z realizacji
obowiązku przygotowania przedszkolnego/obowiązku szkolnego.
2. Prowadzący zajęcia zobowiązuje się do:
1) prowadzenia zajęć w ustalonych terminach;
2) prowadzenia instruktażu do pracy z dzieckiem w domu;
3) informowania rodzica/opiekuna o wszystkich metodach pracy;
4) informowania rodzica/opiekuna o postępach dziecka i występujących trudnościach;
5) wsparcia rodzica w kontaktach z odpowiednimi instytucjami.
3. Rodzic zobowiązuje się do:
1) regularnego uczestnictwa w zajęciach lub regularnego uczestnictwa z dzieckiem w zajęciach
w zależności od potrzeb;
2) wcześniejszego informowania o nieobecności dziecka na zajęciach i jej przyczynie;
3) aktualizacji danych o dziecku (opinie, orzeczenia, diagnozy) oraz przekazywanie istotnych
informacji dotyczących funkcjonowania dziecka w środowisku domowym;
4) przeprowadzania konsultacji specjalistycznych oraz kontaktu z odpowiednimi instytucjami
sugerowanymi przez terapeutę;
5) przynajmniej czterech osobistych indywidualnych konsultacji z prowadzącym zajęcia w ciągu
roku (w przypadku, kiedy dziecko jest przyprowadzane na zajęcia przez inną niż rodzic,
upoważnioną osobę, np. babcię).
4. Określenie celu zajęć (np. wspomaganie rozwoju mowy) – załącznik nr 2.
5. Rodzic ma możliwość regularnego kontaktu ze specjalistą w wyznaczonych terminach.
6. Realizacja zaleceń terapeuty (kontynuacja ćwiczeń w warunkach domowych).
7. Czterokrotna nieobecność dziecka bez uprzedzenia prowadzącego może być traktowana jako
rezygnacja z zajęć.
8. W trosce o bezpieczeństwo i dobro dziecka oraz rodziny, w przypadku braku wcześniejszego
informowania o nieobecności dziecka na zajęciach, OKiP zwróci się z prośbą o wyjaśnienie
sytuacji przez pracownika socjalnego.
9. Zajęcia przyznawane są na okres 12 miesięcy. Na ustną/pisemną prośbę rodzica po pozytywnym
zaopiniowaniu przez osobę prowadzącą terapię zajęcia mogą zostać przedłużone na kolejny
okres.
10. Nieprzestrzeganie powyższych zasad korzystania z zajęć może spowodować utratę możliwości
uczestnictwa w zajęciach w OKiP.

Podpis osób/y prowadzących/cej terapię

Podpis rodzica/opiekuna dziecka
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Częstochowa, dnia ….......................
Załącznik nr 1 – Harmonogram zajęć
Załącznik nr 2 – Ustalenia z rodzicem/opiekunem dziecka
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