
..................................................... 
Data wpłynięcia zgłoszenia (wypełnia pracownik poradni) 

 

Karta zgłoszenia dziecka na terapię EEG Biofeedback 

 

Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………………………... 

Data urodzenia dziecka: ……………………………………………………………………………………... 

Numer PESEL: ………………………………………………………………….............................................. 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………............................................. 

Imiona rodziców: ……………………………………………………………………………………………... 

Telefon kontaktowy do rodziców: …………………………………………………………………………… 

Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………….. 

Nazwa szkoły, do której uczęszcza dziecko: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Klasa: ………………………………………………………………………………………………………….. 

Powód zgłoszenia: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Czy dostarczono zaświadczenie od neurologa o braku przeciwwskazań do terapii: ……… 

 

 

…………………………………………. 

Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

Uwagi: 

 

 



Zasady przyjęcia oraz prowadzenia zajęć indywidualnych EEG BIOFEEDBACK 

 

1. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci oraz młodzież z terenu działania naszej Poradni. 

2. Na terapię przyjmujemy wyłącznie po wcześniejszej konsultacji u lekarza neurologa. 

3. Na zajęcia przyjmowane są dzieci od 6 roku życia pod warunkiem umiejętności podjęcia współpracy 

z terapeutą, o czym decyduje terapeuta. 

4. Wskazania do podjęcia terapii: 

• zaburzenia procesu uczenia się, 

• nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD, ADD), 

• zaburzenia pamięci i koncentracji, 

• stany lękowe, depresyjne, 

• stany przewlekłego stresu, 

• dysleksja, 

• zachowania agresywne. 

5. Rodzice starający się o przyjęcie dziecka na terapię EEG Biofeedback muszą złożyć w sekretariacie 

Poradni (ul. Pardyaka 2, 32-400 Myślenice): 

• Kartę zgłoszenia dziecka (do pobrania na stronie internetowej poradni 

www.poradniamyslenice.pl lub w placówce) 

• Zaświadczenie od neurologa o braku przeciwwskazań do podjęcia terapii. 

6. Rodzice zostaną poinformowani telefonicznie o proponowanym terminie rozpoczęcia zajęć. 

7. Trening EEG Biofeedback obejmuje 25 spotkań, raz w tygodniu (około 45 min. każde spotkanie). 

8. Nieobecność dziecka należy zgłosić terapeucie telefonicznie. 

9. 3 nieusprawiedliwione nieobecności powodują zakończenie terapii. 

10. Po 3 usprawiedliwionych nieobecnościach, każde kolejne zajęcia na których nie ma dziecka 

przepadają (tzn. zmniejsza się ilość spotkań zaplanowanych dla dziecka). 

11. Przed rozpoczęciem treningów terapeuta wykonuje badanie QEEG, w celu ustalenia indywidualnych 

potrzeb terapeutycznych dziecka. 

12. Badanie QEEG wykonuje się również kontrolnie po 15 spotkaniach oraz na zakończenie terapii. 

13. Na życzenie rodzica po zakończonej terapii wydaje się zaświadczenie. 

Zasady uczestnictwa w terapii EEG Biofeedback dostępne są również na stronie internetowej poradni. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przyjęcia oraz prowadzenia zajęć EEG Biofeedback.  

 

 

 

………………………….. 

Podpis rodzica/prawnego opiekuna 



 


