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REGULAMIN REALIZACJI STAŻU PLTB  

W ZESPOLE NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH „UMIEM”  

W KRAKOWIE 

1. Dane osobowe 
a) Stażysta/ka ma obowiązek zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących 

uczniów ZNSS „Umiem” w Krakowie i ich stanu zdrowia oraz procesu terapeutycznego, które 
są danymi osobowymi wrażliwymi w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych 
i podlegają szczególnej ochronie prawnej. Obowiązek ten trwa także po zakończeniu stażu. 

b) Stażysta/ka ma bezwzględny zakaz na terenie ZNSS „Umiem” w Krakowie rejestrowania ob-
razu i dźwięku, oraz fotografowania za pomocą telefonu komórkowego lub innych urządzeń 
elektronicznych jak również upubliczniania tych materiałów, bez zgody Dyrekcji ZNSS 
„Umiem” w Krakowie i osób zainteresowanych. 

c) Stażysta/ka może kopiować pomoce dydaktyczne, opisy postępowania terapeutycznego i frag-
menty dokumentacji, o ile nie zawierają one wizerunków uczniów, albo innych danych po-
zwalających na ich identyfikację, za zgodą Dyrekcji ZNSS „Umiem” w Krakowie. 
 

2. Postępowanie w trakcie pobytu na zajęciach 
a) Podstawową formą realizacji stażu jest obserwacja uczestnicząca. Stażysta/ka ma również 

prawo i obowiązek pracy pod kierownictwem terapeuty behawioralnego w trakcie trwania 
stażu. Stażysta/ka może pracować z uczniem, kiedy zostanie o to wprost poproszony/a 
i uprzednio poinstruowany/a  w sposobie pracy. 

b) Stażysta/ka może realizować procedury reaktywne do zachowań trudnych, za wiedzą i zgodą 
terapeuty behawioralnego, o ile zostanie uprzednio poinstruowany/a. W przypadku szczegól-
nego nasilenia zachowań trudnych, stażysta/ka może zostać poproszony/a o opuszczenie po-
mieszczenia, co powinien/na zrobić niezwłocznie. Oceny konieczności opuszczenia pomiesz-
czenia dokonuje wiążąco nauczyciel. Stażysta/ka może w takiej sytuacji poprosić Dyrektora 
ZNSS „Umiem” w Krakowie o możliwość obserwacji procedur reaktywnych. 

c) Stażysta/ka powinien/na w trakcie trwania stażu zajmować się obserwacją sposobu pracy,  
z zastrzeżeniem punktu /a/. Stażysta/ka nie może swoim postępowaniem zakłócać prowadze-
nia zajęć. Szczególnie niedopuszczalne jest prowadzenie głośnych rozmów z innym/ą staży-
stą/ką, albo prowadzenie rozmowy telefonicznej i spożywanie posiłku. 

d) Stażysta/ka nie powinien/na inicjować interakcji z uczniem, o ile nie prowadzi elementów za-
jęć lub nie jest to adekwatne do sytuacji (np. witanie się itp.). Stażysta/ka powinien/na ograni-
czyć interakcję z nauczycielem do czasu, kiedy uczeń zajmuje się samodzielnymi, opanowa-
nymi aktywnościami.  

e) Stażysta/ka może zapoznawać się z opisami postępowania i pomocami dydaktycznymi tylko 
o ile nie przeszkadza w ten sposób  w prowadzeniu zajęć. 

f) Stażysta/ka powinien/na obserwować pracę ze wskazanym uczniem we wskazanym czasie. 
Szczególnie stażysta/ka nie powinien/na samodzielnie przenosić się między salami dydaktycz-
nymi. 
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g) Na terenie ZNSS „Umiem” należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich ogólnodostępnych 
regulaminów i procedur. 
 

3. Dokumentacja i kontakt z superwizorem 
a) Stażysta/ka może zapoznawać się z dokumentacją uczniów za wiedzą i zgodą Dyrekcji ZNSS 

„Umiem” w Krakowie . Czas zapoznawania się z dokumentacją jest wliczany do czasu trwania 
stażu na równi z  obserwacją i pracą z uczniami. 

b) Stażysta/ka podczas trwania stażu ma możliwość w indywidualnie ustalonych godzinach, 
skonsultować się z superwizorem behawioralnym. 
 

4. Organizacja stażu 
a) Istnieje możliwość połączenia stażu w ZNSS „Umiem” w Krakowie ze stażem w Ambulato-

rium Terapii Behawioralnej Polskiego Stowarzyszenia Terapii behawioralnej. Terminy usta-
lane są indywidualnie z Biurem PSTB z uwagi na tryb pracy jednostki. Podczas realizacji stażu 
w ATB uznaje się za bezwzględnie obowiązujący: „Regulamin realizacji stażu PLTB w ZNSS 
„Umiem” w Krakowie” wraz z wszystkimi ogólnodostępnymi regulaminami i procedurami 
ZNSS „Umiem” w Krakowie. 

b) Stażysta/ka ma obowiązek najpóźniej na początku danego dnia obserwacji poinformować ko-
ordynatora stażu o potrzebie wcześniejszego opuszczenia ośrodka. 

c) Stażysta/ka dokonuje płatności najpóźniej ostatniego dnia stażu, w siedzibie Biura Polskiego 
Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej na podstawie liczby zrealizowanych godzin. 

d) Indeks jest wypełniany ostatniego dnia stażu na podstawie liczby wypracowanych godzin 
przez koordynatora stażu. 

 

Zapoznałem/am się i akceptuję 
powyższy regulamin realizacji stażu 

 
 
 
 

………………………………………. 
(data, imię i nazwisko) 
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