
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TERAPII METODĄ EEG BIOFEEDBACK 

w Zespole Szkół Katolickich w Śremie  

 

1. Z terapii EEG Biofeedback mogą korzystać uczniowie Zespołu Szkół Katolickich w Śremie. 

2. Korzystanie z terapii EEG Biofeedback dla uczniów szkoły jest bezpłatne. 

3. Na terapię EEG Biofeedback przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie, u których rozpoznano 

potrzebę korzystania z terapii, a dopiero w przypadku wolnych miejsc dzieci chcące podnieść poziom 

swoich zdolności. 

4. Podstawę zakwalifikowania ucznia do terapii stanowi: 

 wskazanie do terapii EEG Biofeedback w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

 zalecenie do terapii od specjalisty (lekarza neurologa, psychologa, pedagoga), 

 zgłoszenie rodzica/prawnego opiekuna, 

 zgłoszenie wychowawcy, nauczyciela, który zauważył trudności ucznia. 

5. Rodzice/opiekunowie prawni składają wniosek o zorganizowanie terapii Biofeedback bezpośrednio u 

terapeuty. 

6. Decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do terapii podejmują terapeuci EEG Biofeedback. 

7. O terminie rozpoczęcia terapii Biofeedback decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym uczniowie z 

orzeczeniami i opiniami z poradni psychologiczno-pedagogicznych mają pierwszeństwo. W razie 

potrzeby są tworzone listy uczniów oczekujących na udział w zajęciach. 

8. Do kwalifikacji dziecka niezbędne są następujące dokumenty: 

 wniosek  rodzica o objęcie dziecka terapią, 

 zaświadczenie od lekarza – neurologa o wskazaniu lub braku przeciwwskazań do terapii  

EEG Biofeedback, 

 wyniki badań psychologiczno-pedagogicznych (w przypadku ich posiadania). 

9. Rodzice zobowiązani są do rozmowy z terapeutą, przekazania mu informacji o: 

 aktualnym stanie zdrowia dziecka, 

 podejmowanych innych formach terapii, 

 przyjmowanych przez dziecko leków, 

 braku przeciwwskazań zdrowotnych do terapii Biofeedback (zaświadczenie od lekarza 

neurologa). 

10. Treningi odbywają się raz w tygodniu. Trening trwa od 45 do 60 minut.  

11. Treningi odbywają się w ustalonym wcześniej terminie – zawsze w tym samym dniu i o tej samej 

godzinie. 

12. W przypadku przewidywanej nieobecności ucznia na terapii, rodzic zobowiązany jest poinformować 

o tym fakcie terapeutę. 

13. Więcej niż 3 niezgłoszone nieobecności będą podstawą do skreślenia ucznia z terapii. 

14. W przypadku niepodejmowania przez dziecko współpracy, terapeuta prowadzący zajęcia może 

zaprzestać treningów, powiadamiając rodziców/prawnych opiekunów o tym fakcie. 

15. Rodzic/opiekun prawny po zapoznaniu się z obowiązującym regulaminem pisemnie potwierdza jego 

akceptację. 

16. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka jest  

Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Staszica 1, 63-100 Śrem zwanym 



dalej Placówką. W Placówce został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan prawo 

kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail biuro@msvs.com.pl. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka 

przetwarzane będą w celu organizacji zajęć z wykorzystaniem terapii EEG Biofeedback w związku z 

objęciem dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 

ust. 2 lit. g) RODO w związku z prowadzeniem dokumentacji indywidualnej teczki ucznia objętego 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcą niż 

podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane przetwarzane będą przetwarzane 

przez okres archiwizacji dokumentów  zgodnie z Ustawą o Archiwach Państwowych tj. przez 10 lat 

po zakończeniu nauki. osiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma 

Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa). Podanie danych osobowych w celu realizacji obowiązków prawnych przez 

Administratora jest obowiązkiem ustawowym. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu przez Administratora danych.  
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