PROCEDURY REKRUTACYJNE NA ZAJĘCIA „LUBIĘ BYD W GRUPIE”
Osoby prowadzące zajęcia: mgr Monika Golec, mgr Magdalena Zagrabska
1. Zajęcia organizowane są dla dzieci w wieku 5-6 lat (z ostatniej grupy przedszkolnej lub z
klas 0-1 szkoły podstawowej), które mają problemy z wypowiadaniem się w grupie, są
nieśmiałe, wycofane, niezdecydowane w działaniu, niechętnie podejmują działania w
sytuacjach nowych, mają trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych.
2. Zapisu dziecka na zajęcia dokonuje rodzic lub opiekun prawny osobiście lub telefonicznie
w sekretariacie Poradni przy ul. Kaspijskiej 16 A. Podczas zapisu należy podać: imię i
nazwisko dziecka, datę urodzenia, pesel, nazwę, numer placówki i grupę/klasę, do której
dziecko uczęszcza oraz telefon kontaktowy.
3. Zajęcia dedykowane są dla dzieci w wieku 5-6 lat (z ostatniej grupy przedszkolnej lub z klas
0-1 szkoły podstawowej).

4. Pierwszeństwo w kwalifikacji na zajęcia mają dzieci:




uczęszczające do placówek publicznych z rejonu Poradni, 



objęte indywidualnymi programami oddziaływań psychologiczno – pedagogicznych, 



z zaleceniem udziału w takich zajęciach (ustnym lub pisemnym od psychologa
opiekującego się placówką dziecka lub prowadzącego zajęcia w poradni, w których
dziecko już brało udział), 



w trudnych sytuacjach (rozwód rodziców, rodzina zastępcza, inne traumatyczne
doświadczenia emocjonalno–społeczne), o których informują rodzice lub
psychologowie opiekujący się placówką dziecka, 



nie uczestniczące dotąd w tego rodzaju zajęciach oraz w jakichkolwiek zajęciach
oferowanych przez naszą poradnię. 








5. Zapisy na zajęcia trwają w dniach 4 - 15 września 2017 r. na I semestr oraz pod koniec
stycznia na II semestr (dokładny termin zapisów zostanie ustalony na przełomie grudnia i
stycznia).
6. Na terapię nie będą przyjmowane:








dzieci agresywne, nadpobudliwe, 
dzieci z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu, 
dzieci, które uczestniczyły już w poprzednich edycjach zajęć „Lubię być w grupie”, 



dzieci, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w zajęciach przez specjalistów
prowadzących rozmowy rekrutacyjne. 

7. O przyjęciu dziecka na zajęcia decydują specjaliści prowadzący zajęcia po przeprowadzeniu
rozmowy kwalifikacyjnej z rodzicem lub opiekunem prawnym. Takie rozmowy odbywają
się po zapisaniu się na listę uczestników co najmniej 8 dzieci. Prowadzący zajęcia dzwonią
do rodziców i zapraszają ich na spotkania, podczas których opiekun opowiada o sytuacji i
potrzebach dziecka, a specjalista o charakterze zajęć. Informacja o zakwalifikowaniu
dziecka na zajęcia przekazywana jest w ciągu tygodnia od daty spotkania (psycholog
dzwoni do rodzica lub opiekuna prawnego).
8. Rodzic jest zobowiązany dostarczyć przed rozmową kwalifikacyjną formularz "Informacja
wychowawcy o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu/szkole” wypełniony przez
nauczyciela z przedszkola/szkoły.
9. Zajęcia w I semestrze rozpoczynają się pierwszym tygodniu października (po
przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych). Zajęcia w II semestrze rozpoczną się w
okolicach ferii zimowych.
10. Program „Lubię być w grupie” realizowany jest w trakcie ok. 11- 12 zajęć dla dzieci. Po
cyklu zajęć prowadzący zapraszają rodziców na indywidualne spotkania omawiające
uczestnictwo dzieci w zajęciach.
11. Skreślenia z listy uczestników zajęć dokonuje się w przypadku:




trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, 



rażącego wielokrotnego łamania zasad ustalonych w grupie (decyzja prowadzących
zajęcia). 
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