Zasady przyjęcia na zajęcia metodą Integracji Sensorycznej

1. Nabór na zajęcia odbywać się będzie raz w roku – w czerwcu, w określonym
terminie.
Rodzic zobowiązany jest dostarczyć do sekretariatu:
 wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia,
 diagnozę SI
2. Na zajęcia przyjmujemy dzieci zamieszkujące w Wilanowie (dotyczy dzieci nie
objętych jeszcze opieką placówki oświatowej) lub uczęszczające do placówek
w rejonie działania naszej Poradni.
3. Podstawę do przyjęcia dziecka na zajęcia terapeutyczne prowadzone metodą SI
stanowi aktualna (przeprowadzona w ciągu ostatnich dwóch lat) diagnoza
procesów integracji sensorycznej.
4. Na zajęcia przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci:





posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z zaleceniem
terapii SI, nie objęte nią, w placówce do której uczęszcza;
nie objęte terapią SI w swoich placówkach edukacyjnych;
do 5 roku życia;
z głęboką dysfunkcją procesów integracji sensorycznej.

O głębokich zaburzeniach SI mogą świadczyć:
- nie w pełni zintegrowane odruchy niemowlęce ATOS i TOB, STOS,
-znacznie zaburzone napięcie mięśniowe (zdecydowanie obniżone lub
podwyższone),
- znacznie zaburzone przetwarzanie bodźców przedsionkowo –
proprioceptywnych
(niepewność
grawitacyjna
lub
podwrażliwość
przedsionkowa),
- znaczne problemy z praksją (ogólna niezdarność ruchowa, poważne trudności
w uczeniu się motorycznym, brak umiejętności naśladownictwa, trudności w
przekraczaniu linii środkowej ciała, trudności w koordynacji ruchów obu stron
ciała),
- znacznie zaburzona równowaga statyczna i dynamiczna,
- znacznie zaburzony poziom pobudzenia (zdecydowanie podwyższony lub
obniżony),
- znacznie zaburzona koncentracja uwagi.
W przypadku dzieci z niewielkimi dysfunkcjami procesów integracji sensorycznej
rodzice po przeprowadzonym badaniu w zakresie oceny rozwoju procesów
integracji sensorycznej uzyskują instruktaż do prowadzenia zajęć na terenie domu.

5. Na podstawie złożonych dokumentów powołany przez dyrektora Poradni zespół
rozpatruje wnioski i określa listę osób przyjętych na zajęcia w zależności od
stopnia zaburzeń. W skład zespołu wchodzą: dyrektor Poradni oraz wszyscy
terapeuci SI zatrudnieni w Poradni.
6. Na zajęcia przyjmowane są dzieci maksymalnie do 9 roku życia.

7. Rodzice dzieci, które zostały zakwalifikowane do udziału w zajęciach zostaną
o tym fakcie powiadomieni telefonicznie.
8. Po zakwalifikowaniu na zajęcia wskazane jest doniesienie w ciągu 2 tygodni
aktualnego zaświadczenia od lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do
uczestnictwa w terapii. Jeśli dziecko ma stwierdzoną niepełnosprawność
ruchową lub wadę postawy wskazane w/w zaświadczenie od lekarza ortopedy
lub rehabilitanta. Brak w/w dokumentacji może skutkować skreśleniem z listy
przyjętych.

