
 

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W TRENINGACH 

BIOFEEDBACK  

w  ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH                                 

i MISTRZOSTWA SPORTOWEGO w SZKLARSKIEJ PORĘBIE 

 

1.Treningi biofeedback realizowane są w ramach projektu „Robię to dla 

siebie”  dla  10 uczniów /uczennic Zespołu Szkół Ogólnokształcących i 

Mistrzostwa Sportowego  w Szklarskiej Porębie w wieku 13-19 lat. 

2. Udział uczniów/nic w treningach biofeedback jest bezpłatny. 

3.  Z treningów biofeedback korzystać mogą uczniowie u których    

rozpoznano: 

a) słabą pamięć 

b) słabe spostrzeganie 

c) trudności w koncentracji uwagi 

d) trudności w uczeniu się 

e) małą odporność na stres, tremę w sytuacjach szkolnych, obniżoną 

samoocenę. 

4. Rodzice /prawni opiekunowie dziecka składają w Biurze Projektu                   

( budynek A)  lub u Koordynatora Projektu ( budynek B): 

oprócz deklaracji uczestnictwa w projekcie, 

następujące  dokumenty : 

- zgłoszenie  dziecka na treningi  ( załącznik nr 1) 

-  oświadczeniem o dostarczeniu zaświadczenia od lekarza neurologa 

stwierdzającego brak przeciwwskazań do terapii  ( załącznik nr 2) 



 

- zaświadczenie od neurologa  o braku przeciwwskazań do terapii wraz z 

aktualnym badaniem EEG wg terminów wskazanych w harmonogramie 

rekrutacji 

4. O przyjęciu dziecka na treningi decyduje Komisja Rekrutacyjna , która 

tworzy listę główną i listę rezerwową. 

5. Przed udzieleniem wsparcia rodzic  uczestniczy w spotkaniu z 

prowadzącym treningi i zobowiązany jest  do przekazania mu rzetelnych 

informacji na temat stanu zdrowia dziecka , np.  na temat aktualnie  

przyjmowanych leków itp.  

6. Prowadzący treningi zapoznaje rodziców z podstawowymi 

zagadnieniami  zajęć  Neurofeedback, regulaminem zajęć.  

7. Prowadzący układa grafik spotkań w uzgodnieniu z 

rodzicem/opiekunem prawnym/pełnoletnim uczniem/uczennicą 

uwzględniając plan lekcji, treningów, itp. 

8. Zajęcia mogą być przełożone na inny termin tylko z ważnych 

powodów, zgłoszonych przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. 

9. Nieusprawiedliwione dwie nieobecności  na treningu mogą być 

podstawą do przerwania treningów dla ucznia/nicy i  rozpoczęcia 

treningów z kolejnym uczniem/nicą  z listy rezerwowej. 

10.  Zajęcia mają charakter indywidualny . 

11. Przewidziano 20 treningów trwających po jednej  godzinie zegarowej.  

12. Zakres i czas trwania oddziaływań terapeutycznych dostosowany jest 

do potrzeb i możliwości dziecka, o ich doborze decyduje prowadzący 

treningi. 

13. W pracowni biofeedback uczeń/nica może przebywać tylko w 

obecności trenera. 



 

12. Uczeń/uczennica nie może samodzielnie korzystać ze sprzętu 

komputerowego i elektronicznego znajdującego się w pracowni. 

13.Uczeń/uczennica uczestnicząca w treningu zobowiązana jest do 

umycia głowy dzień przed zajęciami z biofeedback  oraz przed treningiem 

do zdjęcia kolczyków . 

 

 

Szklarska Poręba,  11.09.2019 r. 

 

 

 

 


