
Regulamin udziału w zajęciach terapii biofeedback 

w Zespole Szkół Społecznych w Lubinie 

 

1. W zajęciach terapii biofeedback mogą uczestniczyć uczniowie: 

• Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie 

• Społecznego Gimnazjum Językowego im. Rady Europy w Lubinie 

2. Udział w zajęciach jest dobrowolny, bezpłatny i może nastąpić tylko na pisemny 

wniosek rodziców lub opiekunów prawnych ucznia. 

3. Uczeń zostaje zapisany na listę uczestników terapii w momencie dostarczenia do 

sekretariatu szkoły wymaganej dokumentacji: 

• wniosku rodziców / opiekunów prawnych do dyrektora szkoły 

o przyznanie terapii biofeedback 

• opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

• zaświadczenia lekarza neurologa o braku przeciwskazań do prowadzenia 

terapii biofeedback 

4. O przyjęciu na terapię decyduje kolejność zgłoszeń. 

5. Uczniowie, którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani  

do terapii, wpisani są na listę oczekujących. 

6. Nauczyciel prowadzący terapię informuje ucznia i rodziców o prawach  

i obowiązkach uczestnika zajęć. 

7. Nauczyciel prowadzący terapię podpisuje z uczniem i jego rodzicami  

lub opiekunami prawnymi kontrakt regulujący zasady współpracy. 

8. Uczniowie klas 1-3 SSP przychodzą na zajęcia pod opieką osoby prowadzącej 

terapię, uczniowie klas 4-6 SSP oraz I- III SGJ przychodzą na zajęcia 

samodzielnie. Wszyscy uczniowie przychodzą na zajęcia punktualnie. 

9. Każda nieobecność ucznia powinna być zgłoszona prowadzącemu  

dzień wcześniej. 

10. W przypadku trzech nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia  

na zajęciach lub wielokrotnego nieprzygotowania się do zajęć  



( co uniemożliwia skuteczne prowadzenie terapii) nauczyciel ma prawo skreślić 

ucznia z listy uczestników, po uprzednim poinformowaniu  

o tym rodziców ucznia. 

 



 

…………………………………………..                    Lubin, dnia……………………... 
(imiona i nazwiska rodziców lub prawnych opiekunów) 

 

…………………………………………. 
(adres zamieszkania rodziców) 

 

…………………………………………. 
(telefon) 

 

Pani 

Marta Pilecka –Lalewicz 

Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych  

w Lubinie 

 

 

 Proszę o przyznanie zajęć terapii biofeedback dla mojej córki / mojego syna * 

_________________________________________________ ucznia klasy _______ 

Społecznej Szkoły Podstawowej / Społecznego Gimnazjum Językowego* 

im. Rady Europy w Lubinie w roku szkolnym ________________ 

 Do wniosku dołączam: 

• Kserokopię opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 

• Zaświadczenie lekarza neurologa o braku przeciwskazań do prowadzenia 

terapii biofeedback 

 

________________________ 

podpis rodziców/ opiekunów 

 * niepotrzebne skreślić 


