
Regulamin zajęć  

korekcyjno – kompensacyjnych i rewalidacyjnych. 

 

1. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne przeznaczone są dla uczniów, u których 

nieprawidłowości rozwojowe utrudniają opanowanie określonych umiejętności 

szkolnych.  

2. Udział w zajęciach jest dobrowolny, bezpłatny i może nastąpić tylko za zgodą 

pisemną rodziców lub opiekunów prawnych ucznia. Rodzic/opiekun może w formie 

pisemnej zrezygnować z zajęć korekcyjno –kompensacyjnych.  

3. Uczestnictwo w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych może nastąpić na 

wniosek ucznia, rodziców ucznia, nauczyciela, wychowawcy, psychologa lub 

pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej.  

4. W pierwszej kolejności na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kierowani są 

uczniowie na podstawie opinii Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej.  

5. Czas trwania zajęć specjalistycznych jest dostosowany do potrzeb oraz 

indywidualnych możliwości dziecka i trwa maksymalnie 60 minut.  

6. Zajęcia mogą być organizowane w czasie trwania zajęć lekcyjnych zespołu 

klasowego w wymiarze 3 razy 40 minut w tygodniu dla zajęć  korekcyjno - 

kompensacyjnych i  4 razy 45 minut dla zajęć rewalidacyjnych.  

7. Zajęcia specjalistyczne są zaplanowane i ujęte w tygodniowym 

harmonogramie pracy nauczyciela i odbywają się w ściśle określonych godzinach.  

8. Liczba uczestników na zajęciach zespołu korekcyjno-kompensacyjnego może 

wynosić do 5 osób.  

9. Zajęcia specjalistyczne są dostosowane do indywidualnych możliwości  

i potrzeb dziecka.  

10. Nauczyciel prowadzi dokumentację przebiegu zajęć (dziennik zajęć, IPET).  

Na zakończenie semestru wpisuje ocenę postępów wnioski  dotyczące dalszej pracy 

z uczniem. 

11. Udział dziecka w zajęciach oparty jest na zasadzie regularności  

i systematyczności ćwiczeń. Zakończenie terapii nastąpi w momencie skorygowania  

i usprawnienia zaburzonych funkcji niezbędnych do opanowania umiejętności 

szkolnych. 



12. Cztery nieusprawiedliwione nieobecności oraz uporczywe niestosowanie się 

do zaleceń nauczyciela terapeuty powodują skreślenie z listy dzieci uczęszczających 

na zajęcia. 

13. W miarę możliwości rodzic/opiekun informuje terapeutę o nieobecnościach 

dziecka na zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych.  

14. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do dopilnowania, aby dziecko 

systematycznie uczęszczało na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.  

15. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do stosowania się do zaleceń terapeuty, 

systematycznego utrwalania ćwiczeń w domu oraz współpracy w celu ujednolicenia 

oddziaływań terapeutycznych.  

 


