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I. ZASADY KWALIFIKACJI NA TERAPIĘ UWAGI SŁUCHOWEJ

1. Diagnoza i terapia uwagi słuchowej metodą A. Tomatisa prowadzona jest dla uczniów

Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Słupsku.

2, Podstawą do przyjęcia dziecka na terapię jest złożeńe stosownego wniosku w sekretariacie

Szko§ (zaNączniknr 1).

3. Na diagnozę i terapię uwagi słuchowej zakwalifikowane zostaje dziecko na podstawie

wskazń w orzęczeńach lub opiniach z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

w zaświadczeniach z poradni specjalistycznych oraz wskazń specjalistów (terapeuta SI,

psycholog, pedagog, logopeda).

4. Naterapię uwagi słuchowej kwalifikowani są przede wszystkim uczniowie ze stwierdzoną:

dysleksją rozwojową; zaburzeńami koncenttacji; ADHD; autyzmem, zespołem Aspergera;

zńurzeniami głosu i mowy; niepełnosprawnością intelektualną; brakięm energii; słabą

koordynacj ą ruchową; wymagaj ące wspomag ania przy nauce j ęzyków obcych,

5. Wszystkie dokumen§ wymienione w pkt. 3 (opinie, orzeczenia, zaświadczenta) należy

złoĘć wraz z wnioskiem o przyjęcie na terapię w sekretariacie Szkoły.

6. W przypadku dużej licńy dzieci oczekujących na terapię o zakwalifikowaniu decydować

będzie data wpływu podania i pełnej dokumentacji.

7. Terapeuta uwagi słuchowej na podstawie zebranej dokumentacji decyduje o przyjęciu

dziecka na terapię.

8. Rodzice / opiekunowie dzięcka zakwalifikowanego na terapię uwagi słuchowej

zobowiązarti są podpisać zgodę na udział w terapii i dostarczyó ją terapeucie ptzed

rozpoczęciemzajęó. Zgodabędzie obowiązywałana czas trwania terapii (załącznik nr 2).



II. ORGANIZACJA PROCESU TERAPII UWAGI SŁUCHOWEJ

1. Przed rozpoczęciem terapii rodzice / opiekunowie zobowiązani są przekazać terapeucie

niezbędne informacje o stanie zdrowia dziecka i przyjmowanych lekach.

ż. Iężeli terapia odbywać się będzie nie bezpośrednio przed zajęciarrli lub po zajęciach

lekcyjnych, to rodzice / opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za opiekę nad dziećmi.

3. Jezeli dziecko uczęszcza na terapię samodzielnie, to rodzice / opiekunowie przekazują

terap euci e o dpowiedn ią zgo dę (załącznik n r 3 ).

4. Jężęli terapia odbywać się będzie w czasie zajęć sżkolnych dziecka, to rodzicę l
opiekunowie przekazują terapeucie zgodę na usprawiedliwioną nieobecność dziecka

w zajęciach, na czas trwania terapii oraz zobowiązlją się do nadrobienia zaległości

przedmiotolvych z dzieckiem (zalączniknr 4).

5. Przeciwwskazaniem do wykonania diagnozy uwagi słuchowej są infekcje, zapalenie uszu,

drenaż uszu, wcześniej odbyte zĄęcia na basenie, zmęczeńe, niewyspanie (czynniki te mogą

w istotny sposób wpłynąó na wyniki testu).

6. W terapii może uczestniczyć tylko dziecko zdrowe. Dziecko chorę (z infekcją, katarem,

gorączką, zapaleniem ucha) nie może brać udzińuw terapii.

7.Przedrozpoczęciem terapii wskazana jest konsultacjaz rodzicem / opiekunem dziecka.

8. Rodzic / opiekun prawry może zostaó zobowiązarry do towarzyszenia dziecku podczas

sesji treningowych wprzypadku, gdy zachowanie dziecka utrudnia bądź uniemozliwia udział

w treningu.

9. Terapia odby,wa się codziennie od poniedziałku do piątku w dwóch głównych etapach

(I etap-3 tygodnie, II etap-} tygodnie), oddzielonych przerwą od 2 do 8 tygodni. Czas trwania

zajęó jest dostosowany do potrzeb oraz ind}r,vidualnych możliwości dziecka i nie przekracza

90 minut dziennie (spóźnienie nie powoduj e przedłuzenia spotkania).

10. O kontynuacji lub zaptzestańu terapii uwagi słuchowej decyduje terapeuta. Plan

kolejnych etapów terapii opracowany jest indywidualnię dla każdego ucznia.

11. Zę względu na uwarunkowania techniczne dzieci uczestniczą w terapii indywidualnie.
z



12. Na terapię dziecko możę przynosić ulubione gry planszowe, puzzle, zabawki, ksiązki.

Dziecko nie korzysta w trakcie terapii z telefonów komórkowych, tabletów. Czas terapii

przeznaczarlyjest na ówiczęńa l zńavrry / akrywności zaproponowane przęzterapeutę.

13. Rodzice / opiekunowie ponoszą odpowiedzialnośó finansową za uszkodzenie sprzętu

spowodowane niestosowaniem się dziecka do zaleceń terapeuty.

14. Nieobecność dziecka zglaszana jest za pośrednictwem dziennika elektronicznego ptzez

rodziców / opiekunów zwprzedzeniem co najmniej jednodniowym.

15. Terapeuta zobowiązuje się informować na bieżąco rodziców / opiekunów o wpływie

terapii na rozwój dziecka.
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ZAŁĄCZNIKNR 1

'Wniosek rodzica / opiekuna o objęcie dziecka terapią uwagi słuchowej
metodą A. Tomatisa

Ja ............ rodzic / opiekun
ucznia klasy . ... Niepublicznej Szko§ Podstawowej nr 7 im. Marii Skłodowskiej-
Curie w Słupsku, proszę o objęcie mojego dziecka terapią uwagi słuchowej metodą
A. Tomatisa.

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazai zdrowotnych do udziŃl mojego dziecka w zajęciach
terapii uwagi słuchowej metodą A. Tomatisa.

data i podpis rodzica / opiekuna

ZAŁĄCZNIK NR 2

Wyrazam zgodę na udziń mojego dziecka
ucznia klasy. w prowadzonej w Niepublicznej Szkole
Podstawowej nr 7 im. Marii Skłodowskie-Curie w Słupsku terapii uwagi słuchowej metodą
A. Tomatisa.

Potwierdzam, że zgoda będzie obowiązyrvńana czas trwania procesu terapii uwagi słuchowej
metodą A. Tomatisa.

Podpisując zgodę naudziń dziecka w terapii rodzic / opiekun prawny akceptuje jednocześnie
postanowieńazawartę w regulaminie terapii uwagi słuchowej metodą A. Tomatisa.

data i podpis rodzica / opiekuna

ZAŁĄCZNIK NR 3

Oświadczam, że moj syn / córka ...., .uczęń / uczennica
klasy......... ... ma moją zgodę na samodzielne przyjście do szkoły oraz powrót do
domu po skończeniu terapii uwagi słuchowej metodą A. Tomatisa.

Równocześnię oświadczalTl, że po opuszczeniu szkoły ptzez syna / córkę przejmuję nad nim /
nią od szkoły bezpośrednią opiekę i biorę na siebie pełną odpowiedzialność za jego l jej

bezpieczeństwo i zachowanie otaz sposób powrotu do domu.

data i podpis rodzica / opiek-una



ZAł,ĄCZNIK NR 4

Wyrazam zgodę na udziń mojego dziecka
ucznia klasy w terapii uwagi słuchowej metodą A. Tomatisa
w trakcie zajęć szkoĘch.

Wyrazam zgodę na usprawiedliwioną nieobecność mojego dziecka
ucznia klasy ... w zajęciach szkolnych, w czasie uczestnictwa w terapii uwagi
słuchowej metodą A. Tomatisa, Równoczęśńe zobowiązuję się do nadrobienia zaległości
przedmiotolvych z dzieckiem.

data i podpis rodzica / opiekuna


