
                                                                                     Załącznik Nr 1 do Umowy Nr  ..... z dnia ......                               

                                     Regulamin Programu Szkolnego JIAS  

prowadzenia indywidualnej stymulacji słuchu metodą Johansena (JIAS)  dzieci z oddziału specjalnego  

w Szkole Podstawowej  im. Józefa Wybickiego w Baboszewie, uczestniczących w projekcie 

„Nowoczesna edukacja w gminie Baboszewo” realizowanego w ramach RPO Województwa 

Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 

Poniższy regulamin wchodzi w życie od dnia ....... września 2018 r.  w Szkole Podstawowej im. Józefa 

Wybickiego w Baboszewie, ul. Jana i Antoniego Brodeckich 6 , 09-130 Baboszewo (Oddziały 

Specjalne). 

(nazwa i adres placówki przystępującej do Programu Szkolnego )  

1. Osobą prowadząca diagnozę i terapię w ramach programu szkolonego jest nauczyciel , który 

ukończył szkolenie wstępne do Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena –zwany dalej 

providerem. 

2. Gmina Baboszewo, zamawia w imieniu placówki zestaw płyt do Programu Szkolnego JIAS.                       

Provider) pozostaje odpowiedzialny za niego na terenie danej placówki, płyty pozostają w 

zamkniętej szafie i jedynie provider JIAS posługuje się nimi, płyt nie wolno kopiować. 

3. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy provider kwalifikuje dzieci do uczestnictwa w 

Programie Szkolnym. 

4. Provider przesyła droga mailową zamówienie na trening JIAS dla każdego dziecka  wg druku 

zamówienia.  Po wykonaniu każdego z etapów treningu  słuchowego Provider przesyła raport z 

jego realizacji i zamówienie na kolejny etap wg wzoru raportu. 

5. Miejscem prowadzenia  P. Sz. JIAS  jest wyłącznie placówka oświatowa, w której dziecko słucha 

programu przez 5 dni w tygodniu  w ciągu minimum 10 miesięcy w obecności providera. 

6. Uczestnicy P.Sz. JIAS słuchają swojego programu poprzez słuchawki stereofoniczne  ( do 

słuchania muzyki) na odtwarzaczu CD. 

7. Komplet płyt do programu szkolonego to cztery  zestawy płyt do placówek szkolnych ( płyty 

Waves ze wzmocnieniem i bez, płyty Ondukation ze wzmocnieniem i bez oraz płyta 

Concentration). 

8. Każdy zestaw płyt ważny jest przez dwa lata, w celu zapewnienia najwyższej jakości programu, 

data ważności zestawu zapisana jest na płytach CD.  

9. Regulamin sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach 

 

Podpis i pieczątka dyrektora placówki            czytelny podpis providera               podpis superwizora 

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

 

 

   Miejscowość, ............................data…………………………   


