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TERAPIA LOGOPEDYCZNA w PPP 18 

ZASADY NABORU na zajęcia dla dzieci ze zdiagnozowanymi trudnościami logopedycznymi  
 

1. Podczas pierwszej wizyty logopeda Poradni, na podstawie wniosku rodziców, przeprowadza 
wywiad z rodzicem oraz dokładne badanie logopedyczne. Ocenia między innymi czynność 
nadawania i rozumienia mowy dziecka, sprawdza artykulację poszczególnych głosek języka 
polskiego (zgodnie z wiekiem dziecka), przeprowadza orientacyjne badanie słuchu, ocenia 
czynności fizjologiczne oraz budowę i sprawność motoryczną narządów mowy.  

 
2. Po przeprowadzonym wywiadzie i badaniu logopeda stwierdza, czy dziecko wymaga 

indywidualnych/grupowych zajęć  w Poradni.  
 

3. Na zajęcia logopedyczne przyjmowane są dzieci z wadami wymowy np.: z dyslalią jednoraką, 
złożoną, z różnymi deformacjami, dzieci z opóźnionym rozwojem mowy (ORM), z terenu 
działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 18 w Warszawie.  
 

4. Rodzic na prośbę diagnosty/terapeuty, zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie od lekarza, 
w tym lekarza specjalisty, o stanie zdrowia dziecka (§ 5. 3 rozporządzenia MEN w sprawie (…) 
zasad działania publicznych poradni (…) Dz. U. 2013 poz. 199). 
 

5. Na podstawie wyników badań logopeda opracowuje indywidualny program terapii 
logopedycznej każdego dziecka.  

 
6. W pierwszej kolejności, na zajęcia, przyjmowane są dzieci, które potrzebują kontynuacji terapii  

w kolejnym roku szkolnym. Nowe osoby zapisywane są wg kolejności zgłoszeń. Decyzję  
o potrzebie stałych, indywidualnych zajęć podejmuje specjalista po dokładnym badaniu.  
Uwaga! Nie dotyczy to dzieci objętych pracą zespołu wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka (WWR). 

 

7. Zajęcia logopedyczne odbywają się systematycznie raz w tygodniu lub konsultacyjnie, 
co dwa, trzy tygodnie (w zależności od potrzeb  i możliwości).  

 

8. Terapia trwa jeden rok szkolny, w wyjątkowych wypadkach może być przedłużona o kolejny 
semestr. Decyzję tę podejmuje specjalista i jest ona uzależniona, między innymi, od 
systematycznej pracy rodzica z dzieckiem w domu.   

 

9. Dzieci, które w danym roku szkolnym, nie zostały objęte systematyczną terapią logopedyczną 
są zapisywane na listę rezerwową oraz otrzymują zalecenia i dokładne wskazówki do pracy  
w domu.  

 

10. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnej współpracy zawarte są w kontrakcie-umowie  
z rodzicami.  

 

UWAGA!  

 Terapia logopedyczna, to terapia krótkich, częstych powtórzeń rozłożonych w czasie,  
co oznacza przede wszystkim pracę dziecka i rodzica niezależnie od pracy dziecka  
i terapeuty. 

 Rodzic jest zobowiązany powiadomić terapeutę o planowanej nieobecności dziecka na 
zajęciach. 

 Dwie kolejne nieuzasadnione nieobecności dziecka oznaczają skreślenie  
z listy i zakończenie zajęć w Poradni.  

 Z uwagi na dużą liczbę osób oczekujących na rozpoczęcie terapii, za uzasadnioną 
nieobecność uznajemy wyłącznie chorobę dziecka.  
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