
REGULAMIN ZAJĘĆ KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNYCH 

 

1. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne są formą udzielania uczniowi pomocy 

psychologiczno –  pedagogicznej w szkole. Zajęcia prowadzone są przez nauczycielkę 

zajęć korekcyjno – kompensacyjnych (terapeutkę pedagogiczną). 

2. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad 

udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne organizuje się dla 

uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi 

trudnościami w uczeniu  się. 

3. Korzystanie z zajęć korekcyjno – kompensacyjnych jest dobrowolne i bezpłatne. 

4. Zajęcia prowadzone są w grupach 2 – 5 osobowych. 

5. Do  udziału w zajęciach w szczególności zakwalifikowani zostają uczniowie na 

podstawie zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej. Możliwe  jest  zakwalifikowanie ucznia na wniosek: nauczyciela, 

wychowawcy,  psychologa  lub  pedagoga  szkolnego, ucznia lub rodziców ucznia. 

6. Kwalifikacja odbywa się każdorazowo na początku roku szkolnego lub w trakcie roku  

szkolnego, po wpłynięciu do szkoły opinii psychologiczno – pedagogicznej. 

7. Rodzice są zobowiązani do podpisania deklaracji udziału dziecka w zajęciach lub 

rezygnacji z uczestnictwa. 

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

systematycznie  

uczęszczało na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. 

9. W miarę możliwości rodzic/ opiekun informuje nauczycielkę prowadzącą zajęcia 

korekcyjno – kompensacyjne o nieobecnościach dziecka. Zaleca się zgłaszanie 

nieobecności przez dziennik elektroniczny Librus lub drogą mailową. 

10. W związku z dużym zainteresowaniem i ograniczoną liczbą godzin zajęć 

korekcyjno – kompensacyjnych, w razie trzykrotnej nieobecności ucznia i braku 

informacji do prowadzącej zajęcia o przyczynach nieobecności, uczeń zostaje 

skreślony z listy. 

11. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu lub co drugi tydzień przez 45 minut. 

12. Uczeń na zajęcia przynosi piórnik wyposażony w niezbędne narzędzia pisarskie, klej, 

gumkę do ścierania, nożyczki, kredki. 

13. W zajęciach nie mogą uczestniczyć uczniowie z objawami chorobowymi, 

a w szczególności sugerującymi infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy  

przebywają na kwarantannie lub w izolacji. W sytuacji zauważenia u ucznia 

niepokojących objawów nauczycielka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych będzie 

postępowała zgodnie z przyjętą przez szkołę procedurą. 

14. Wszelkie  sprawy  związane  z  zajęciami  należy  zgłaszać  przez dziennik 

elektroniczny  Librus lub na adres mailowy 

gimbut.terapiapedagogiczna@gmail.com do nauczycielki prowadzącej zajęcia, 

p. Patrycji Szcześniak – Gimbut. 


