
REGULAMIN DIAGNOZY I TERAPII METODĄ WARNKEGO 

 

I. DIAGNOZA  

1. Diagnoza i terapia metodą Warnkego jest bezpłatna, dobrowolna i przeznaczona jest 

dla dzieci z rejonu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24. 

2. Na diagnozę metodą Warnkego dziecko zgłaszają specjaliści Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej nr 24 (psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta SI). Z tej formy terapii 

mogą  korzystać tylko te dzieci, ktore są objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

w Poradni nr 24 w bieżącym roku szkolnym. 

3. Dziecko z zaleceniami do diagnozy i terningu metodą Warnkego z naszej, bądź innej 

placówki, które nie korzysta z żadnej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej      

w Poradni, zobligowane jest zgłosić się w bieżącym roku szkolnym na spotkanie                 

z psychologiem Poradni nr 24, który konsultuje zasadność zaleceń z terapeutą 

terningów słuchowych. 

4. Diagnoza metodą Warnkego obejmuje badania automatyzacji funkcji wzrokowych, 

słuchowych oraz ruchowych.  

5. Na diagnozę metodą Warnkego dziecko jest zgłaszane przez specjalistów Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24 (psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta SI). 

6. Terminy diagnozy wyznaczają terapeuci metody Warnkego i informują o nich 

rodziców/opiekunów. 

7. Na spotkanie diagnostyczne dziecko przychodzi wraz z rodzicem/opiekunem prawnym 

(jest to warunek konieczny),  ze względu na konieczność uzupełnienia niezbędnej 

dokumentacji, podpisania zgody  oraz omówienia zasad organizacji i przebiegu terapii. 

8. Pisemny raport dotyczący wyników diagnozy jest opracowywany wyłącznie po 

złożeniu przez rodzica/prawnego opiekuna stosownego wniosku. 

9. Przeciwskazaniem do wykonania diagnozy są  infekcje, zapalenie uszu, drenaż uszu, 

wcześniej odbyte zajęcia na basenie, zmęczenie, niewyspanie (czynniki te mogą  

w istotny sposób wpłynąć na wyniki testu). 

 

 

II. TERAPIA 

1. Terapia składa się z 1 godziny (45 min) tygodniowo zajęć z terapeutą  

z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu do treningu lateralnego oraz  

z samodzielnych treningów funkcji podstawowych 4-5 razy w tygodniu na terenie 

Poradni przy wykorzystaniu udostępnianego na miejscu urządzenia (Brain- Boy). 

2. Przeciwskazaniem do terapii metodą Warnkego jest epilepsja, choroby 

nowotworowe mózgu. 

3. W razie wątpliwości co do braku przeciwskazań do udziału w terapii Rodzic jest 

zobowiązany do konsultacji z lekarzem neurologiem i uzyskaniem stosownej 

zgody. Brak zaświadczenia lekarskiego może uniemożliwić udział w terapii. 

4. Efekty terapii obserwuje się wyłącznie u dzieci, które regularnie biorą udział  

w zajęciach treningu lateralnego z terapeutą raz w tygodniu przy jednoczesnym 

samodzielnym ćwiczeniu funkcji podstawowych 4-5 razy w tygodniu.  

5. Terapia średnio trwa 3 miesiące, w zależności od postępów w treningu. 



6. Kwalifikacja dziecka na terapię oraz kolejność jego udziału uzależniona jest od 

wyników przeprowadzonych badań. 

7. O przyjęciu dziecka na terapię – na podstawie diagnozy i wywiadu – decyduje 

zespół terapeutów metody Warnkego. 

8. Harmonogram sesji terapeutycznych ustalają terapeuci metody Warnkego.  

9. Rodzic/opiekun  zobowiązany jest  dostosować się do wyznaczonych terminów. 

10. Program terapii jest przygotowywany indywidualnie dla każdego dziecka.  

11. W terapii może uczestniczyć tylko dziecko zdrowe. Dziecko chore (z infekcją, 

katarem, gorączką, zapaleniem ucha,  itp.) nie może brać udziału w terapii  

a terapeuta ma prawo odmówić jej udzielenia. 

12. Rodzic/opiekun  prawny jest zobowiązany do towarzyszenia dziecku podczas sesji 

terapeutycznych, które odbywają się bez udziału terapeuty. W trakcie tych zajęć 

dzieci pozostają pod opieką rodzica lub innej osoby dorosłej, wcześniej 

upoważnionej. Dorosły ponosi odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia 

sprzętu do treningu lub innych pomocy będących własnością Poradni. 

13. Zajęcia prowadzone są przez terapeutów według ustalonego wcześniej 

harmonogramu. 

14. Spożywanie posiłków odbywa się poza salą zajęć, przed lub po zakończonych 

zajęciach.  

15. Trzykrotna odmowa przyjęcia zaproponowanego terminu terapii jest 

jednoznaczna z rezygnacją z terapii.  

16. Spóźnienie się na zajęcia nie powoduje ich przedłużenia ani odrobienia w innym 

terminie.  

17. Nie ma możliwości odrabiania zajęć terapeutycznych.  

18. Na zajęciach w gabinecie terapeutycznym obowiązuje zmiana obuwia  

19. Trzykrotna nieobecność dziecka bez wcześniejszego odwołania zajęć skutkuje 

skreśleniem  z udziału w terapii. 

 

 III. ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

 1. Punktualne, systematyczne stawianie się z dzieckiem na terapię.  

2. Dostarczenie terapeucie wszelkich istotnych dokumentów dotyczących stanu zdrowia 

dziecka ( aktualnych badań laryngologicznych, neurologicznych, informacji  lekarskiej o braku 

przeciwwskazań do prowadzenia terapii metodą Warnkego np. przy epilepsji, informacji o 

innych, prowadzonych równolegle terapiach, mogących mieć wpływ na przebieg i efekty 

terapii). 

3. Stosowanie się do zaleceń terapeuty, informowanie o zmianach w zachowaniu dziecka. 

4. Towarzyszenie dziecku w trakcie zajęć bez udziału terapeuty, nadzorowanie go   

i motywowanie do ćwiczeń. 

5. Zgłaszanie każdej nieobecność dziecka na zajęciach w recepcji  Poradni. 

 



 

ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W TERAPII METODĄ WARNKEGO 

Zgoda na udział dziecka w terapii jest równoznaczna z akceptacją postanowień zawartych w 

niniejszym regulaminie i poświadczeniem braku przeciwskazań do udziału w terapii. 

 

 

 


