Regulamin terapii EEG Biofeedback
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie

1. Na zajęcia terapii EEG Biofeedback uczęszczają uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
oraz pozostali uczniowie ZSO.
2. Praca odbywa się w zespole dwuosobowym: dziecko – terapeuta.
3. W celu objęcia terapią i wsparciem jak największej liczby uczniów, po 10 treningach następuje
rotacja wśród uczestników terapii.

W szczególnych przypadkach ilość treningów zostanie

dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia.
4. Przed

zakwalifikowaniem

dziecka

do

uczestnictwa

w

terapii

rodzic

lub

opiekun

prawny zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: zaświadczenie od lekarza neurologa
o braku przeciwwskazań do terapii Biofeedback oraz wynik badania EEG.
5. Terapeuta zapoznaje rodziców/opiekunów z podstawowymi zagadnieniami terapii Neurofeedback.
6. Rodzic/opiekun prawny przed rozpoczęciem treningów musi wyrazić pisemną zgodę na
uczestniczenie dziecka w terapii.
7. Rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązany jest do udzielenia rzetelnego wywiadu, dotyczącego
dziecka (zwracając szczególną uwagę na to, by podać terapeucie informacje o tym jakie aktualnie
dziecko przyjmuje leki).
8. W sytuacji, gdy terapeuta stwierdzi, że terapia nie przynosi oczekiwanych rezultatów lub dziecko
jest przetrenowane, prowadzący ma obowiązek wstrzymać treningi.
9. Terapia EEG Biofeedback jest nieobowiązkowa dlatego w każdej chwili obie strony (prawny
opiekun, terapeuta) podając uzasadnienie może przerwać terapię.
10. Uczeń uczestniczący w terapii zobowiązany jest do umycia głowy dzień przed zajęciami
Biofeedbacku.
11. W pracowni terapeutycznej uczeń może przebywać tylko w obecności trenera.
12.

Uczeń

nie

może

samodzielnie

korzystać

ze

sprzętu

komputerowego

i elektronicznego znajdującego się w pracowni.
13. O kwalifikowaniu ucznia do terapii EEG BFB decyduje kolejność dostarczania wymaganej
dokumentacji.
14. Opiekun po zapoznaniu się z obowiązującym regulaminem pisemnie potwierdza jego akceptację.

BIOFEEDBACK - zapraszamy Was na treningi
W naszej szkole prowadzone są treningi EEG Biofeedback.
Trening taki wykorzystywany jest z powodzeniem w edukacji, zwłaszcza u dzieci i
młodzieży z trudnościami szkolnymi typu:
- zaburzenia koncentracji uwagi
- zaburzenia pamięci i spostrzegania zaburzenia mowy
- dysleksja
- ADHD
- nerwice, stres
- - niepokój psychoruchowy
zaburzona samoocena dziecka.
Treningi EEG Biofeedback w szkole szczególnie wykorzystywane będą w celu
usprawnienia koncentracji uwagi, spostrzegania, pamięci ucznia oraz jego tempa
pracy.
Mają także za zadanie wyeliminować stres szkolny i zminimalizować niepożądane
zachowania uczniów.
Biofeedback ma wspomóc rozwój edukacyjny, społeczny i emocjonalny ucznia.
Wymagane dokumenty dotyczące udziału w treningach:
- zaświadczenie od lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do terapii
Biofeedback oraz wynik badania EEG,
- zgoda rodzica na udział dziecka w zajęciach.
O przyjęciu na treningi decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmowane są przez
trenerów.
Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanych trenerów EEG Biofeedback:
mgr Angelikę Lelek, mgr Joannę Wyżlic, mgr Małgorzatę Silbert.

