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REGULAMIN ZAJĘĆ METODĄ WARNKEGO 

 
1. Trening metodą Warnkego dedykowany jest dzieciom mającym problemy w 

nauce, a w szczególności: 

a. Problemy w nauce czytania i pisania, 

b. Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD), 

c. dzieci z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej lub u których 

zdiagnozowano dysleksję. 

2. Szczegółowe kryteria naboru na zajęcia są ustalane przed rozpoczęciem 

zapisów. 

3. Przeciwskazania do udziału w treningach: 

a. Epilepsja, 

b. Choroby nowotworowe mózgu. 

4. W razie wątpliwości dotyczących braku przeciwskazań rodzic może zostać 

zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody na udział w zajęciach od 

neurologa. Brak zaświadczenia lekarskiego może skutkować nie przyjęciem 

na zajęcia. 

5. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych terapeutów metody 

Warnkego, przy użyciu specjalistycznego sprzętu. 

6. Na terapię metodą Warnkego składają się:  

a. Cotygodniowe treningi z terapeutą (raz w tygodniu), 

b. Samodzielne treningi funkcji podstawowych 2-4 razy w tygodniu przy 

użyciu sprzętu Brain-Boy udostępnianego rodzicowi z dzieckiem na 

terenie Poradni w godzinach pracy placówki. 

7. W trakcie indywidualnych treningów wskazane jest aby dziecko używało 

własnych słuchawek (nausznych).  

8. Plan treningu metodą Warknego opracowywany jest na podstawie diagnozy 

wstępnej oraz informacji uzyskanych od rodziców, szkoły lub innych 

specjalistów. Minimalny czas trwania terapii wynosi 12 spotkań. Ilość 

spotkań jest dostosowywana do potrzeb dziecka. 

9. Po zakończeniu cyklu spotkań istnieje możliwość wydłużenia czasu trwania 

terapii. Każdorazowo jest to uzgadniane wspólnie z rodzicem. 

10. O przyjęciu decyduje prowadzący terapię w oparciu o dostarczone 

dokumenty oraz wywiad z rodzicem. 

11. Rodzic zobowiązany jest do: 

a. podania wszystkich istotnych informacji o dziecku podczas wywiadu 

z terapeutą (szczególnie dotyczących stanu zdrowia dziecka).  

b. Poinformowaniu o wszystkich innych terapiach, w których aktualnie 

dziecko uczestniczy. 
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c. Stosowania się do zaleceń terapeuty. 

d. Informowania o ewentualnych zmianach w zachowaniu dziecka 

podczas trwania terapii. 

e. Przyprowadzania dziecka na zajęcia i odbierania go punktualnie. 

12. Dziecko może być odbierane lub przyprowadzane przez innego niż rodzic 

opiekuna pod warunkiem wcześniejszego pisemnego upoważnienia. 

13. W zajęciach uczestniczy dziecko zdrowe, wypoczęte, bez infekcji. Dziecko 

chore (przeziębione, osłabione itp.) nie będzie brało udziału w zajęciach. 

14. Rodzice informują prowadzącego najszybciej jak to możliwe – osobiście lub 

telefonicznie (pozostawiając informację w sekretariacie Poradni) – o 

nieobecności dziecka na zajęciach przed ich rozpoczęciem.  

15. Rodzice dbają o to, aby dziecko myło lub dezynfekowało ręce przed 

rozpoczęciem zajęć oraz przestrzegało zaleceń epidemiologicznych (zgodnie 

z wytycznymi GIS). 

16. Dziecko nie przynosi na zajęcia żadnych dodatkowych przedmiotów, 

zabawek, jedzenia. 

17. Dziecko uczestniczy w zajęciach w zmienionym obuwiu. 

18. Rodzic lub opiekun jest odpowiedzialny za dziecko przebywające na terenie 

Poradni  w czasie oczekiwania na zajęcia, po zakończeniu zajęć oraz w 

trakcie samodzielnych treningów.   

19. O rezygnacji z udziału w zajęciach rodzic informuje Poradnię osobiście lub 

telefonicznie.  

20. Zgoda na udział dziecka w terapii jest równoznaczna z akceptacją 

postanowień zawartych w niniejszym regulaminie i poświadczeniem braku 

przeciwskazań do udziału w terapii. 

 
 

 
 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego: 


