
Załącznik nr 1 
 

do Zarządzenia nr 3 Dyrektora Przedszkola nr 445 
w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa 
obowiązujących w Przedszkolu nr 445 z 13.09.2021 

 
 
 

PROCEDURA KIEROWANIA DZIECI NA TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ 

W PRZEDSZKOLU NR 445 W WARSZAWIE 

 
Podstawa prawna:  
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania 

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 
i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280 z późn. zm.) 

 
 
 

1. Terapia logopedyczna jest przeznaczona dla dzieci od 3 roku życia, do ukończenia edukacji 

przedszkolnej. 

2. Terapię organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia 

i zaburzenia komunikacji językowej. 

3. Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka na terapię logopedyczną podejmuje logopeda  

po diagnozie logopedycznej (badaniu przesiewowym), uwzględniając informacje 

przekazywane przez rodziców/opiekunów prawnych i osoby pracujące z dzieckiem. 

4. Terapię logopedyczną w przedszkolu organizuje logopeda, który wyznacza termin 

rozpoczęcia zajęć oraz częstotliwość spotkań. 

5. Ćwiczenia odbywają się w małych, maksymalnie 4 osobowych grupach,  

a w uzasadnionych przypadkach, na wniosek logopedy, indywidualnie. 

6. Czas ćwiczeń uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. 

7. W terapii logopedycznej wybór metod jest uwarunkowany rodzajem zaburzenia. 

8. W zależności od charakteru trudności wykorzystuje się dostosowane do wieku  

i możliwości dziecka sposoby pracy terapeutycznej. 

9. Etapy badania i postępowania logopedycznego: 

 obserwacja w grupie, 

 badanie przesiewowe, 

 wywiad, 

 ustalenie indywidualnego programu terapii,  

 terapia logopedyczna i praca z dzieckiem, 



 zalecenia, uwagi, wnioski (indywidualne konsultacje z rodzicami). 

10. Rodzice dziecka zakwalifikowanego na zajęcia logopedyczne otrzymują informację na 

temat zajęć logopedycznych, zawierającą m.in. czas trwania zajęć oraz sposób pracy 

w domu. Informacja zostaje wklejona do zeszytu korespondencji z rodzicami. 

11. Zajęcia logopedyczne prowadzone są do czasu wyeliminowania bądź złagodzenia 

zaburzenia, stanowiącego powód objęcia dziecka w/w formą opieki. 

12. Zajęcia są nieodpłatne. 

13. Listy dzieci objętych opieką logopedyczną znajdują się u nauczycieli poszczególnych grup. 

14. Osobisty kontakt rodziców z logopedą możliwy jest po uprzednim umówieniu 

się/zapisaniu w gabinecie logopedycznym; w czasie trwania zajęć logopedycznych 

logopeda nie udziela informacji. 

15. Logopeda ma obowiązek poinformować rodziców o dostrzeżonych, w wyniku badań czy 

też terapii, nieprawidłowościach budowy czy funkcjonowania aparatu artykulacyjnego, 

problemach laryngologicznych, audiologicznych oraz innych mających wpływ na proces 

terapii i poprosić rodzica o konsultację medyczną. 

16. Zajęcia nie mają charakteru obligatoryjnych - na pisemny wniosek rodzica, opiekuna 

dziecko może zostać skreślone z listy uczestniczących. 

17. Zakończenie terapii może także nastąpić w momencie zmiany placówki na inną. 

18. W zajęciach biorą udział wyłącznie dzieci zdrowe (niegorączkujące, niezakatarzone 

i niekaszlące). 


