
ZASADY KWALIFIKOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA  TERAPII 

EEG BIOFEEDBACK 

 

1. Terapią EEG Biofeedback mogą być objęci uczniowie, którzy: 

 posiadają zalecenie po badaniu psychologiczno-pedagogicznym lub wskazania 

medyczne,  

 posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do terapii, wydane 

przez lekarza specjalistę (ważne przez 1 rok). 

 

2. Przed rozpoczęciem terapii EEG Biofeedback rodzin/prawny opiekun zobowiązany jest do: 

 Zapoznania się z Zasadami Kwalifikowania Uczniów Oraz Przeprowadzania  Terapii 

EEG Biofeedback 

 Oświadczenia Rodzica/Prawnego Opiekuna Dziecka przed przystąpieniem do terapii 

EEG Biofeedback (zał. nr 1) 

 Zapoznania się z Planem Terapii  

 Zapoznania się z Regulaminem Pracowni EEG Biofeedback (zał. nr 3). 

3. Terapia EEG Biofeedback ma charakter indywidualny.  

Przed rozpoczęciem terapii EEG Biofeedback terapeuta przeprowadza badania QEEG ucznia, 

w celu prawidłowego zaplanowania procedury treningów. Wyniki badania umożliwiają 

ilościową ocenę aktywności elektrycznej mózgu w różnych obszarach oraz pozwalają 

precyzyjnie określić sposób oddziaływania terapeutycznego (jakie pasma częstotliwości 

należy wzmacniać, a jakie hamować, czyli dobór odpowiednich protokołów). Na podstawie 

przeprowadzonego badania Terapeuta układa plan terapii, z którym zostają zapoznania 

Rodzice/Prawni Opiekunowie ucznia podczas spotkania. Plan terapii zawiera wskazania 

punktów EEG, na których prowadzony będzie trening EEG Biofeedback, pasma 

częstotliwości wraz z określeniem wzmacniania i hamowania oraz planowany czas trwania 

treningu i ilość spotkań. Czas trwania treningów oraz zaplanowana ilość spotkań może ulec 

zmianie ze względu na indywidualne trudności/potrzeby psychoficzne oraz nieobecności 

ucznia lub terapeuty. 

 

 

 



4. Na spotkaniu Terapeuta: 

 zapoznaje rodziców z podstawowymi zagadnieniami terapii EEG Biofedback, 

 przeprowadza z Rodzicami/Prawnymi Opiekunami dziecka Kwestionariusz Wywiadu 

(zał. nr 2), 

 zapoznaje z obowiązującym Regulaminem Pracowni EEG Biofeedback (zał. nr 3).  

 

5. Rodzice zobowiązani są do rozmowy z terapeutą i przekazania mu informacji o stanie  

zdrowia dziecka (zwracając szczególną uwagę na to, by podać terapeucie informacje o tym, 

jakie aktualnie dziecko przyjmuje leki) oraz o podejmowanych innych formach terapii. 

 

6. Po zakończenie terapii Terapeuta wystawia zaświadczenie o przebiegu terapii EEG 

Biofeedback. 

 

7. W przypadku niepodejmowania przez dziecko współpracy na warunkach  

i w zakresie koniecznym, aby spotkania treningowe metodą Biofeedback mogły być 

skuteczne, terapeuta prowadzący zajęcia może zaprzestać treningów. 

 

8. Terapia Biofeedback jest nieobowiązkowa, dlatego w każdej chwili obie strony (prawny 

opiekun lub terapeuta) podając uzasadnienie mogą przerwać terapię. 
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