
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA TERAPIĘ INTEGRACJI
SENSORYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2020/21

1. Imiona i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………

2. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………...

3. Grupa przedszkolna/szkolna …………………………………………………………………….

4. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………..

5. Informacja o rodzicach/opiekunach prawnych dziecka:

DANE MATKI/PRAWNEJ 

OPIEKUNKI

DANE OJCA/PRAWNEGO 

OPIEKUNA

Imię i nazwisko

Telefon 

kontaktowy

6. Przyczyna skierowania na Integrację sensoryczną:

Proszę o podanie informacji o podstawie skierowania np. opinia lub orzeczenie PPP wraz z numerem i datą jej
wystawienia oraz przyczyną jej zlecenia według opisu znajdującego się w w/w dokumencie

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

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

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

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

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

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

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

Pieczęć przedszkola/szkoły                                                                                Data i podpis Dyrektora placówki



Skrócona informacja RODO dla wnioskodawcy:

1/ Administratorem danych osobowych podanych w Karcie zgłoszenia dziecka będzie placówka, w
której wypełniony druk zostanie złożony.

2/  Dane  osobowe  będą  przetwarzane  na  podstawie  zgody  rodzica/opiekuna  prawnego  dziecka
wyrażonej poprzez złożenie Karty zgłoszenia dziecka w siedzibie Administratora.

3/ Wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny, lecz
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody.  

4/ Wnioskodawca ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia oraz przeniesienia.

5/  Administrator  danych  wyznaczył  Inspektora  ochrony  danych,  który  monitoruje  przetwarzanie
danych osobowych w placówce, aby było prowadzone zgodnie z prawem. 

Pełna  informacja  o  ochronie  danych  osobowych  na  podstawie  RODO,  w  tym  o  wszystkich
przysługujących  wnioskodawcy  prawach  oraz  sposobie  ich  realizacji  znajduje  się  w  siedzibie
Administratora oraz/lub na stronie internetowej Administratora danych/placówki, w której złożono
wypełniony druk Karty zgłoszenia dziecka na terapię integracji sensorycznej.

……..…..………………………………………………………
                                                                 (podpis wnioskodawcy - rodzica/opiekuna prawnego dziecka)



ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRZY KWALIFIKACJI DZIECI NA
TERAPIĘ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

1. Podstawą do przyjęcia dziecka jest aktualne orzeczenie z zaleconą terapią SI.
2. Na zajęcia będą przyjmowane dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli z 

Miasta Pruszków.
3. Zgłoszenia dziecka na terapię SI dokonuje tylko dyrektor placówki do której 

uczęszcza dziecko zgodnie z przedłożonym mu orzeczeniem.
4. Pierwszeństwo w kwalifikacji mają dzieci:

- z autyzmem,
- z zespołem Aspergera,
- z głęboką dysfunkcją procesów integracji sensorycznej.

5. W przypadku wolnych miejsc będą przyjmowane dzieci w zależności od stopnia     
głębokości dysfunkcji procesów integracji sensorycznej.

6. Dzieci, które niedostaną się na terapię SI będą umieszczone na liście oczekujących
7. Czas trwania terapii zależy od stopnia zaburzeń integracji sensorycznej danego 

dziecka i jest on określany indywidualnie dla każdego dziecka przez terapeutę, jednak 
nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy.

8. Po zakwalifikowaniu na zajęcia wskazane jest doniesienie w ciągu 2 tygodni 
aktualnego zaświadczenia od lekarza neurologa o braku przeciwskazań do 
uczestnictwa w terapii. Jeśli dziecko ma stwierdzoną niepełnosprawność ruchową lub 
wadę postawy wskazane w/w zaświadczenie od lekarza ortopedy lub rehabilitanta. 
Brak w/w dokumentacji może skutkować skreśleniem z listy przyjętych.

9. Terapia Integracji Sensorycznej jest nieodpłatna.


