
Zasady obowiązujące  na zajęciach grupowych* 

pn.arteterapia, rehabilitacja w wodzie, trening umiejętności społecznych(TUS), animaloterapia, terapia metodą 

Sherborne z elementami gier sportowych  oraz zajęcia na ściance wspinaczkowej,  

prowadzonych w ramach projektu pn. Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z autyzmem  

realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja”. 
*dokument na charakter ogólny a jego szczegółowe zapisy uzależnione są od rodzaju zajęć i zmian wprowadzonych przez 

terapeutów 
 

§ 1 

Uczestnikami zajęć grupowych są beneficjenci projektu pn. Punkt konsultacyjny dla dzieci  

i młodzieży z autyzmem realizowanego przez Stowarzyszenie „Nadzieja”. 
 

§ 2 

Zajęcia grupowe są zajęciami terapeutycznymi. 
 

§ 3 

Grupa terapeutyczna na zajęciach grupowych może liczyć od 4 do 6 uczestników. Z  grupą terapeutyczną pracuje jeden  

lub dwóch terapeutów(wiodący i wspomagający). 
 

§ 4 

Czas trwania zajęć uzależniony jest od ich rodzaju i realizowanej tematyki. 
 

§ 5 

Informacje na temat terminu, sposobu i realizacji zajęć  są przekazywane telefonicznie lub SMS-em przez 

koordynatora lub terapeutę. 
 

§ 6 

Zajęcia odbywają się cyklicznie w terminach ustalonych z rodzicami/opiekunami prawnymi uczestników terapii.  
 

§ 7 

Terapeuci zastrzegają sobie prawo zmian terminów spotkań. Zmiana terminu będzie niezwłocznie przekazana 

rodzicom/ opiekunom prawnym beneficjentom.  
 

§ 8 

Rodzice/opiekunowie prawni uczestników zajęć mają obowiązek   poinformować terapeutów   o nieobecności dziecka 

na zajęciach przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.  

Wyjątek stanowi zdarzenie losowe. 
 

§ 9 

Nieobecność uczestnika na zajęciach nie przerywa realizacji kolejnych spotkań cyklu. Zajęcia nie mogą być 

odpracowywane indywidualnie dla każdego uczestnika, ponieważ ich podstawą jest terapia grupowa. 
 

§ 10 

Nieusprawiedliwiona nieobecność uczestnika na kolejnych trzech spotkaniach powoduje skreślenie dziecka  

z zajęć. 
 

§ 11 

Cykl spotkań zajęć grupowych obejmuje okres: kwiecień – czerwiec, wrzesień – grudzień, styczeń – marzec.  

W wyjątkowych sytuacjach za zgodą PFRON zajęcia mogą być realizowane w innych terminach. 
 

§ 12 

Zajęcia grupowe są realizowane w Zespole Szkół nr 6 Specjalnych przy Al. Jana Pawła II 21, MOSiR, ścianka 

wspinaczkowa w Rozwadowie itp. oraz innych miejscach użyteczności publicznej i rekreacji  zgodnie ze specyfiką 

zajęć. 
 

§ 13 

Rodzice/opiekunowie prawni uczestników zajęć zobowiązani są poinformowania terapeutów o chorobach  

(np. padaczka), alergiach, zachowaniach trudnych dziecka, które mogą utrudnić mu korzystanie z terapii 
 

§ 14 

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 
 

 

 

………………………………..                   ………………………………………….. 

prowadzący zajęcia               rodzic/ opiekun prawny uczestnika 


