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Regulamin Pracowni Biofeedback EEG (badań QEEG oraz treningów Biofeedback) 

 

słowniczek pojęć używanych w niniejszym regulaminie: 

• badanie- badanie QEEG 

• trening – trening Biofeedback EEG 

• trener – trener Biofeedback EEG 

• dyrektor – dyrektor Szkoły Podstawowej w Pacanowie 

• uczeń - uczeń    

• poradnia – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 

• komisja - szkolna komisja ds. kwalifikacji do treningów Biofeedback EEG 

• zgoda – zgoda rodzica/opiekuna na trening lub badanie 

• regulamin – niniejszy regulamin w całości  

• zasady  badania i treningu - Zasady przygotowania i uczestnictwa ucznia w badaniach QEEG  i 

treningu Biofeedback EEG 

• projekt - Projekt „Nowoczesna szkoła” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

• Oświadczenie - oświadczenie rodzica/opiekuna, do celów badania QEEG/treningu 

Biofeedback EEG 

 

1. Treningi organizowane są w miarę możliwości organizacyjnych szkoły według  zasad 

wynikających z umowy na realizację projektu. 

2. Kwalifikacji na trening dokonuje Komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

3. Jeden cykl treningowy składa się z: 

3.1. wywiadu, badania wstępnego i dwóch badań kontrolnych  

3.2. trzydziestu sesji treningowych  

3.3. sesja treningowa trwa max. 45 minut 

4. W przypadku dużej lub bardzo dużej ilości uczniów zakwalifikowanych do treningu cykl 

treningowy może zostać ograniczony do:  

4.1. wywiadu, badania wstępnego i kontrolnego  

4.2. 20 lub 15 sesji treningowych 

5. Trener może odmówić przeprowadzenia treningu w przypadku istnienia przeciwskazań, m.in.: ze 

względu na stan zdrowia, przyjmowane leki, pozostawanie w stanie leczenia lub innej terapii, 

zatajenia istotnych informacji o zdrowiu ucznia. 

6. Do treningów zostają dopuszczeni, zakwalifikowani uczniowie, których rodzice akceptują 

regulamin i podpisali oświadczenie. 

7. Zasady przygotowania i uczestnictwa ucznia w badaniach QEEG 

  i treningu Biofeedback EEG: 
7.1. Przybycie na umówiony termin badania lub treningu przez rodzica i ucznia lub samego 

ucznia na trening. 

7.2. Udział rodzica w : 

7.2.1. spotkaniu instruktażowym z trenerem, 

7.2.2. wywiadzie dotyczącym ucznia przed badaniem, 
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7.2.3. badaniu  ucznia. 

7.3. Przygotowania ucznia do badania lub treningu przez umycie włosów oraz nienanoszenie na 

włosy kosmetyków, żelu, lakieru itp. 

7.4. Dotrzymywanie przez ucznia umówionych terminów badań lub treningów. 

7.4.1. Nieobecność na badaniu lub treningu z ustalonym terminem musi zostać 

usprawiedliwiona odpowiednio wcześniej, najpóźniej w dniu poprzedzającym badanie 

lub trening. 

7.4.2. W wyjątkowych sytuacjach losowych usprawiedliwienie musi zostać przesłane do 

godziny 8.00 w dniu badania lub treningu osobiście przez rodzica lub ucznia lub pod 

numerem tel. 413765432. 

7.4.3. Nieusprawiedliwiona nieobecność na badaniu powoduje przeniesienie terminu 

następnego badania na koniec listy oczekujących. 

7.4.4. Nieusprawiedliwienie jednej nieobecności na treningu powoduje przerwanie cyklu 

treningów i przeniesienie ucznia na koniec listy oczekujących. 

7.5. Trening lub badanie może się odbywać w czasie zajęć szkolnych, po zajęciach szkolnych lub 

w dni wolne od zajęć szkolnych zgodnie z ustalonym grafikiem. 

7.6. W wyjątkowych sytuacjach termin badania lub treningu może zostać zmieniony. 

7.7. W sytuacji, gdy wykonanie badania (prawidłowego zapisu QEEG) lub treningu  nie jest 

możliwe (np. w przypadku dzieci nadpobudliwych) lub gdy uczeń nie wykonuje poleceń, 

trener może odmówić przeprowadzenie badania lub treningu. 

7.8. W wyjątkowych sytuacjach uczeń podczas pobytu w szkole może zostać poproszony przez 

trenera na odbycie treningu poza ustalonym grafikiem. 

 

 

Pacanów, 16.10.2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


