
 
Regulamin kwalifikowania i zasad prowadzenia  

terapii integracji sensorycznej (SI)  
w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji, 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Iławie 
 

1. Na terapię w pierwszej kolejności są kwalifikowane dzieci, które: 
− posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub/i orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu niepełnosprawności, 
− nie korzystają z terapii SI w innej placówce, 
− nie korzystają z innych form pomocy terapeutycznej w naszej placówce, 

2. Podstawą do przyjęcia dziecka na terapię SI jest aktualna (przeprowadzona w ciągu 
ostatniego roku) diagnoza procesów integracji sensorycznej (przetwarzania 
sensorycznego).  

3. Terapią obejmowane są dzieci w wieku od 2 r. ż. do 10 r. ż. Pierwszeństwo mają dzieci do 
6 r. ż. 

4. Do zgłoszenia na terapię SI należy dołączyć zaświadczenie od lekarza (pediatry, 
neurologa) o braku przeciwwskazań do terapii (wystawione nie wcześniej niż na pół roku 
przed rozpoczęciem terapii). 

5. Zapisy na kolejny rok szkolny trwają do końca sierpnia. We wrześniu specjaliści analizują 
zgłoszenia i dokonują rekrutacji.  

6. Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku wskazań do terapii i jednoczesnym braku 
miejsc - osoba zostaje zapisana na listę oczekujących.  

7. W celu zgłoszenia dziecka należy złożyć do punktu informacyjnego wypełnione 
„Zgłoszenie dziecka/ucznia do Poradni” z prośbą o diagnozę/terapię integracji 
sensorycznej. Zgłoszenie dostępne na stronie internetowej www.pcre.ilawa.pl). 

8. Na zajęcia przyjmowane są dzieci z głęboką dysfunkcją procesów integracji sensorycznej: 
− niezintegrowane odruchy niemowlęce (ATOS i TOB), 
− znacznie zaburzone napięcie mięśniowe (zdecydowanie obniżone lub podwyższone), 
− znaczne problemy z praksją (ogólna niezdarność ruchowa, poważne trudności  

w uczeniu się motorycznym, trudności w koordynacji ruchów obu stron ciała), 
− znacznie zaburzona równowagi, 
− znacznie zaburzony poziom pobudzenia (zdecydowanie podwyższony lub obniżony), 
− dzieci ze znacznym opóźnieniem w rozwoju mowy, niemówiące, 

9. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają od 40-50 minut. Czas pracy określa 
terapeuta przy uwzględnieniu wydolności dziecka. Spóźnienie nie powoduje przedłużenia 
zajęć. Nieobecność dziecka na zajęciach zgłaszana jest przez rodzica/opiekuna do poradni 
(tel. 0 89-649-24-35). 

10. Czas trwania terapii wynosi 10 m-cy (od września do końca czerwca) – w wyjątkowych 
przypadkach dłużej (nie dłużej jednak niż 20 m-cy) - decyduje o tym terapeuta 
uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby dziecka.  

11. Dwukrotna nieobecność dziecka (nieusprawiedliwiona przez rodziców/opiekunów co 
najmniej 2 dni przed planowanym terminem zajęć), brak współpracy ze strony rodziców 
oznacza rezygnację z terapii. 

12. Podczas zajęć obowiązuje zmiana obuwia i wygodny strój. 
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http://www.poradnia.ilawa.pl/

