
Regulamin uczestnictwa w terapii EEG Biofeedback  

w Publicznej Szkole Podstawowej w Skorogoszczy 

§1 

1. Miejscem odbywania treningów EEG-Biofeedback jest Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Skorogoszczy.  

§2 

1. Kwalifikacja ucznia do treningu następuje w oparciu o:  

a) pisemną zgodę rodzica na udział dziecka w treningu EEG-Biofeedback,  

b) zaświadczenie lekarza-neurologa stwierdzające brak przeciwwskazań do 

prowadzenia terapii lub (w przypadku braku zaświadczenia 

lekarskiego)podpisane stosowne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

(załącznik 1)  

c) dokumentację medyczną (np. badanie QEEG) 

opinię i orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub wskazania 

lekarskie. 

2. Pierwszeństwo korzystania z terapii EEG-Biofeedback przysługuje uczniom z 

opiniami oraz orzeczeniami Poradni Pychologiczno-Pedagogicznej. 

§3 

1. Korzystanie z treningu EEG-Biofeedback na terenie szkoły jest bezpłatne.  

§4 

1. Rodzice ucznia korzystającego z treningu są zobowiązani do:  

a) przyjęcia i przestrzegania zaproponowanych przez terapeutę terminów 

spotkań,  

b) informowania o nieobecności ucznia na spotkaniach,  

c) przekazanie informacji o stanie zdrowia dziecka, zmianie sposobu leczenia 

lub zmianie formy terapii,  

d) w przypadku zniszczenia sprzętu lub któregoś z elementów pokrycia 

kosztów naprawy. 

§5 

1. Decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do treningu podejmuje terapeuta 

Biofeedback.  

 



§6 

1. Trening EEG-Biofeedback ma charakter indywidualny.  

2. Zakres i czas trwania treningów są dostosowane do potrzeb i  możliwości 

ucznia, a decyzję o ich doborze podejmuje terapeuta.  

 

3. W gabinecie uczeń przebywa tylko w obecności trenera.  

4. Zabrania się samodzielnego korzystania ze sprzętu znajdującego się 

w gabinecie.  

§7 

1. Włosy i skóra głowy powinny być czyste.  

2. Dzień przed treningiem uczeń zobowiązany jest do umycia głowy.  

§8 

1. W sytuacji niepodejmowania przez ucznia współpracy w zakresie koniecznym 

do prawidłowego przebiegu treningu, terapeuta w konsultacji z 

rodzicem/prawnym opiekunem może podąć decyzję o zaprzestaniu 

prowadzenia zajęć.  

§9 

1. Terapia Biofeedback nie jest obowiązkowa, dlatego może zostać zakończona 

przez obie strony (terapeuta, rodzic/opiekun) w każdej chwili.  

 

§10 

1. Po zakończeniu sesji treningowej terapeuta nie ma obowiązku wystawiania 

zaświadczeń o przebiegu terapii EEG-Biofeedback.  

2. Rodzic/opiekun prawny po zapoznaniu się z regulaminem potwierdza 

akceptacje podpisem, wyrażając jednocześnie zgodę na udział dziecka 

w terapii. 


