Zasady rekrutacji dzieci na terapię logopedyczną
w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie,
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Iławie
1. Na indywidualną terapię logopedyczną przyjmowane są dzieci i młodzież z placówek
będących w rejonie działania PCRE w Iławie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
Iławie:
− dzieci uczęszczające do szkół i przedszkoli – z placówek, w których nie ma
zatrudnionych logopedów – do stałej terapii;
− dzieci uczęszczające do szkół i przedszkoli – z placówek, w których są zatrudnieni
logopedzi – konsultacyjnie trudne przypadki (godziny konsultacji będą ustalane
indywidualnie z zainteresowanymi osobami);
− dzieci nieuczęszczające do przedszkola;
− dzieci uczęszczające na terapię logopedyczną w Poradni, u których prowadzący
logopeda stwierdzi konieczność kontynuowania rozpoczętej terapii.
2. Poradnia przyjmuje dzieci i młodzież bez skierowań, wyłącznie na pisemne
zgłoszenie rodziców / prawnych opiekunów złożone do końca sierpnia roku szkolnego
poprzedzającego rozpoczęcie terapii.
3. Na terapię nie będą przyjmowane dzieci spoza rejonu Poradni oraz uczniowie, którzy
objęci są terapią logopedyczną w innych placówkach.
4. Na zajęcia logopedyczne w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci i młodzież :
− z zaburzeniami słuchu: niesłyszące lub słabosłyszące;
− ze znacznie opóźnionym rozwojem mowy;
− z poważnymi zaburzeniami mowy powodującymi zakłócenia komunikacji językowej
oraz znacznie utrudniającymi naukę.
5. Podstawą terapii logopedycznej jest aktualna (wykonana nie wcześniej niż na pół roku
przed rozpoczęciem terapii) diagnoza logopedyczna.
6. W oparciu o analizę zgłoszenia oraz posiadanej dokumentacji zespół logopedów dokonuje
kwalifikacji dzieci na zajęcia w pierwszym tygodniu września biorąc pod uwagę ww.
zasady przyjęć. Liczba miejsc na terapię jest ograniczona.
7. Rodzice dzieci zakwalifikowanych oraz nieobjętych terapią zostaną poinformowani o
decyzji zespołu.
8. Dzieci niezakwalifikowane na terapię a spełniające w/w kryteria naboru zostaną zapisane
na listę oczekujących. W ciągu roku szkolnego, w miarę wolnych miejsc dzieci te będą
miały pierwszeństwo w objęciu pomocą logopedyczną.
9. Zajęcia terapeutyczne rozpoczynają się od drugiego tygodnia września.
10. Czas uczęszczania dziecka na terapię trwa nie dłużej niż 10 miesięcy. W wyjątkowych
sytuacjach o przedłużeniu zajęć lub ewentualnych dalszych konsultacjach decyduje
logopeda prowadzący terapię w porozumieniu z dyrektorem PCRE. Kontynuacja zajęć
może trwać maksymalnie do 10 miesięcy. Dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących, ze
względu na specyfikę zaburzenia, nie określa się czasu trwania terapii.
11. Warunkiem udziału w zajęciach logopedycznych jest przestrzeganie regulaminu
uczęszczania na terapię logopedyczną.
12. W uzasadnionych przypadkach, na zlecenie logopedy, rodzic zobowiązany jest do
wykonania dodatkowych badań specjalistycznych (np. psycholog, pedagog, foniatra,
audiolog, neurolog, psychiatra,) niezbędnych do podjęcia lub prowadzenia dalszej i
skuteczniejszej terapii.

Regulamin uczęszczania na terapię logopedyczną
w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji,
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Iławie
1. Czas trwania indywidualnej terapii logopedycznej jest dostosowany do potrzeb oraz
indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka. Zajęcia odbywają się nie częściej
niż raz w tygodniu i trwają maksymalnie 45 minut.
2. W zajęciach mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe (tzn. bez kataru, kaszlu, gorączki,
bólów głowy, brzucha, chorób zakaźnych, itp.).
3. Rodzice zobowiązani są do uczestnictwa w terapii logopedycznej oraz regularnego
i konsekwentnego stosowania się do zaleceń logopedy dotyczących pracy z dzieckiem w
domu.
4. Udział dziecka w zajęciach oparty jest na zasadzie regularności i systematyczności
ćwiczeń w celu korekty rozpoznanej wady wymowy lub zaburzenia mowy.
5. Rodzic zobowiązany jest zgłosić nieobecność dziecka do punktu informacyjnego Poradni
osobiście lub telefonicznie (tel. 089 649-24-35) na minimum 2 dni przed planowanym
terminem terapii.
6. Dwie nieusprawiedliwione nieobecności oraz niestosowanie się do zaleceń logopedy
oznacza rezygnację z terapii, w to miejsce placówka obejmuje terapią kolejne dziecko
potrzebujące pomocy.
7. Zajęcia odbywają się w budynku Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji, Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Iławie przy ul. Kopernika 8A
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