REGULAMIN ZESPOŁU KONSULTACYJNEGO
DZIAŁAJĄCEGO W SPECJALISTYCZNEJ PORADNI
WCZESNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W KRAKOWIE
1. Zespół konsultacyjny przeznaczony jest dla dzieci zamieszkujących w Krakowie. Rodzice,
których niepokoi przebieg rozwoju ich dziecka od urodzenia do ukończenia 4 roku życia mogą
skorzystać z bezpłatnej konsultacji. Starsze dzieci w wieku do rozpoczęcia nauki w szkole
mogą skorzystać z konsultacji z zespołem, wyłącznie jeżeli nie uczęszczają jeszcze do
przedszkola.
2. Na spotkania nie są umawiane dzieci posiadające opinie o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju lub/i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub objęte diagnozą
i terapią w innej poradni psychologicznopedagogicznej.
3. Spotkanie z zespołem konsultacyjnym nie wymaga skierowania.
4. Przebieg rejestracji na spotkanie:
a. rejestracja może nastąpić osobiście lub telefonicznie w sekretariacie poradni,
b. dzieci przyjmowane są wg kolejności zgłoszeń,
c. do 5 dni roboczych od daty rejestracji rodzic zobowiązany jest dostarczyć do poradni
wywiad, który może zostać przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu
lub tradycyjnej przesyłki listowej albo może być złożony osobiści w sekretariacie
poradni. Niedostarczenie wywiadu oznacza rezygnację z wyznaczonego terminu
spotkania,
d. w przypadku rezygnacji z ustalonego terminu spotkania rodzic jest zobowiązany do
niezwłocznego poinformowania o tym sekretariatu poradni,
e. po otrzymaniu wywiadu koordynator zespołu konsultacyjnego dokonuje
merytorycznej zgłoszenia (m.in. w zakresie ustalenia składu zespołu, telefonicznego
uzyskania dodatkowych wyjaśnień).
5. W dniu spotkania z zespołem konsultacyjnym należy złożyć w sekretariacie wypełniony
i podpisany wniosek o wydanie pisemnej opinii podsumowującej spotkanie z zespołem
konsultacyjnym.
6. Na spotkanie należy przyjść z dzieckiem. Konieczna jest obecność przynajmniej jednego
rodzica lub opiekuna prawnego. Wskazane jest przyniesienie innej dokumentacji pomocnej we
wstępnej ocenie funkcjonowania i zdrowia dziecka (np. informacji z przedszkola, wypisów ze
szpitali, książeczki zdrowia dziecka itp.).
7. Nie należy przyprowadzać na spotkanie dzieci chorych lub w trakcie leczenia choroby
zakaźnej.
8. Spotkanie ma wyznaczony 2-godzinny czas i nie ma możliwości przedłużenia jego trwania
w przypadku spóźnienia rodziny.
9. Dziecko i rodzice powinni mieć swobodny strój i obuwie zamienne.
10. Rodzic odpowiada za bezpieczeństwo dziecka na terenie poradni.
11. Zespół konsultacyjny dokonuje wstępnej wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania
dziecka na podstawie dostępnych opinii i informacji, wywiadu z rodzicami oraz obserwacji
podczas jednego spotkania.
12. W skład zespołu wchodzi psycholog, pedagog i logopeda.
13. Efektem spotkania jest pisemna wstępna wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania
dziecka zawarta w opinii, którą rodzice mogą odebrać w sekretariacie Poradni w terminie
ustalonym z członkami zespołu konsultacyjnego, nie dłuższym jednak niż 30 dni od daty
złożenia wniosku. Rodzice otrzymują wsparcie informacyjne dotyczące dalszego postępowania
diagnosty.

