Regulamin Gabinetu Logopedycznego SY LA BA
1. Gabinet Logopedyczny SY LA BA udziela pomocy logopedycznej dzieciom w wieku od kilku miesięcy do 10 lat.
2. Terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej wymaga zazwyczaj wielomiesięcznych spotkań.
3. Zajęcia terapeutyczne odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu (nie rzadziej), w zależno ci od potrzeb dziecka i możliwo ci
rodziców. Możliwa jest również większa częstotliwo ć spotkań, jednak odbywa się ona na pro bę rodzica lub opiekuna.
4. Zajęcia logopedyczne trwają 60 minut, przy czym terapia trwa 55 minut, pozostałe 5 minut jest przeznaczane na rozmowę z
rodzicem lub opiekunem.
5. Dziecko wchodzi do gabinetu w obuwiu zastępczym lub w skarpetach.
6. Podczas rozmowy z rodzicem lub opiekunem (odbywającej się po zajęciach terapeutycznych), terapeuta informuje o przebiegu zajęć
i obserwowanych postępach terapii, a rodzic lub opiekun przekazuje informację zwrotną dotyczącą efektywno ci zajęć,
zachodzących zmian w funkcjonowaniu dziecka, o innych formach terapii, którym poddawane jest dziecko równolegle z terapią
logopedyczną i spostrzeżeniach innych terapeutów.
7. Rozpoczęcie terapii poprzedza diagnoza. W zależno ci od dziecka trwa ona od 60 do 90 minut. Diagnoza wykonywana jest z użyciem
testu oceny rozwoju lub karty oceny rozwoju. Najważniejsze obserwacje tej oceny są przekazywane bezpo rednio po badaniu.
Przed i po badaniu jest prowadzony wywiad z rodzicem lub opiekunem. Wyniki badania przekazywane są rodzicom lub opiekunom
na pierwszym lub drugim spotkaniu ustnie i/lub w formie dokumentu (je li rodzic wybiera taką formę przekazania informacji).

8. Program terapii podyktowany jest wynikami diagnozy. Największy nacisk kładziony jest na najsłabsze funkcje poznawcze i
językowe dziecka. Ponadto każde spotkanie obejmuje ćwiczenia ogólnorozwojowe wpływające na rozwój systemu językowego.
Ćwiczone są przede wszystkim: spostrzeganie wzrokowe, spostrzeganie słuchowe, sprawno ć motoryczna, operacje my lowe, zabawa,
koncentracja i pamięć.
9. Wymagana jest systematyczna obecność dziecka na zajęciach terapeutycznych. W razie niemożno ci stawienia się na terapię,
rodzic lub opiekun powinien możliwie jak najszybciej odwołać termin spotkania telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomo ci
SMS - najpóźniej dzień wcześniej do godziny 18.00. W celu zapewnienia powodzenia terapii wymagane jest systematyczne
przyprowadzanie dziecka na zajęcia. Systematyczno ć ma ogromny wpływ na dobro dziecka i postępy w rozwoju. Liczne
nieobecności (wyłączając chorobę i wyjątkowe przypadki losowe) mogą być powodem rezygnacji terapeuty z prowadzenia dalszej
terapii.
10. Odwołanie zajęć z innych powodów niż choroba (np. wyjazd rodzinny, brak opiekuna, który mógłby przywieźć dziecko na zajęcia)
wymaga odrobienia tych zajęć w innym dogodnym dla terapeuty i rodzica lub opiekuna terminie. Rodzic lub opiekun zobowiązany jest
zgłaszać terapeucie planowane nieobecno ci dziecka.
11. Spóźnienie powoduje skrócenie zajęć.
12. Opłata za zajęcia terapeutyczne dokonywana jest każdorazowo przed lub po zajęciach. Koszt zajęć terapeutycznych wynosi 50 zł i
obowiązuje od listopada 2015 roku.
13. Koszt diagnozy to 70 zł, jednak w sytuacji, gdy czas spotkania wydłuży się ponad zakładany maksymalny czas spotkania (90 minut),
wówczas cena wzro nie adekwatnie do upływu czasu. Wydanie wyników w formie pisemnej płatne jest dodatkowo 10 zł.

14. Obecno ć rodzica lub opiekuna podczas zajęć terapeutycznych w gabinecie jest mile widziana, a podczas diagnozy wymagana.
Obserwacja zajęć przez rodzica lub opiekuna pozwala zbudować zaufanie do terapeuty i do metody pracy a ponadto uczy rodzica lub
opiekuna, jak rozmawiać i pracować z dzieckiem. Jednak ze względu na to, że niektóre dzieci nie pracują dobrze w obecno ci rodzica
czy opiekuna, terapeuta może zasugerować pozostanie rodzica lub opiekuna w poczekalni.
15. Wymagana jest systematyczna praca rodzica lub opiekuna z dzieckiem w domu według zaleceń logopedy (odtwarzanie nagrań z
programem słuchowym, wykonywanie prostych i krótkich ćwiczeń sprawno ci motorycznej warg i języka, wykonywanie innych czynno ci
wskazanych przez terapeutę).
16. Dziecko podlega corocznej, obowiązkowej diagnozie kontrolnej, a jej wynik przedstawiany jest rodzicowi lub innemu opiekunowi na
tych samych zasadach, jak pierwsza diagnoza. Logopeda bada ponadto dziecko co pół roku wybranym przez siebie narzędziem
diagnostycznym w celu weryfikacji programu terapii i oceny nabytych przez dziecko umiejętno ci podczas minionego półrocza pracy.
Jest to diagnoza obligatoryjna, ale nie powodująca wzrostu kosztów (jest tak samo opłacana, jak zajęcia terapeutyczne).
17. Gabinet nie pracuje podczas ferii świątecznych ( wiąt Bożego Narodzenia, wiąt Wielkanocnych) oraz w jednym z dwóch tygodni
ferii zimowych i letnich. Czas urlopu terapeuty, skutkujący przerwą w pracy gabinetu, zostanie wskazany z wyprzedzeniem i nie
przekroczy 14 dni. Zajęcia odwoływane przez terapeutę z przyczyn losowych będą odrabiane w innym dogodnym dla terapeuty i
rodzica lub opiekuna terminie.

