
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA Nr 6 

w Łodzi, ul. Rzgowska 25 

tel. 0-42 681 92 82 

e-mail:   ppp6lodz@wp.pl 

www.ppp6lodz.pl 

 

Rodzaje usług: 

L.p. 

psychologiczna pedagogiczna logopedyczna 

Punkty 

konsultacyjne 

dla rodziców 

Programy: 

- terapeutyczne, 

- profilaktyczne 

Dodatkowa oferta 

psychologiczno – 

pedagogiczna 

1. 

Konsultacje 

i poradnictwo   

 problemy edukacyjne 

 problemy 

wychowawcze 

Konsultacje  

i poradnictwo   

 problemy edukacyjne 

 problemy 

wychowawcze 

Konsultacje 

i poradnictwo   

 prawidłowość 

rozwoju mowy 

 stymulacja rozwoju 

mowy 

 opóźnienia rozwoju 

mowy 

 wady artykulacyjne 

Dyżury 

psychologó

w 

 i 

pedagogów  

na terenie 

placówek 

oświatowyc

h dzielnicy 

Łódź- Górna 

Stymulacja rozwoju 

Metodą Dobrego 

Startu: 

 grupa dla dzieci 5-

letnich 

 grupa dzieci 

odroczonych od 

obowiązku 

szkolnego 

  grupa dla uczniów 

klas I 

   /poradnia/ 

Konsultacje 

psychiatryczne dla 

dzieci i uczniów 

2. 

Diagnoza Diagnoza  Diagnoza 

 

 Przyjaciele Zippiego 

 dzieci 5-6 letnie z 

problemami 

emocjonalnymi 

  /poradnia/ 

Terapia rodzin 

 

 

3. 

Terapia  

indywidualna 

Terapia indywidualna 

 dzieci z deficytami 

rozwojowymi 

 uczniów  

  z trudnościami  

  w czytaniu i pisaniu 

 uczniów  

  z trudnościami  

  w uczeniu się 

matematyki 

Terapia indywidualna  Ortograffiti  

 uczniowie klas III-IV 

 uczniowie klasy V 

   mający trudności  

w opanowaniu 

poprawnej pisowni 

  /poradnia/ 

Diagnoza 

prawidłowości 

widzenia i słyszenia 

z wykorzystaniem 

platformy do 

badania narządów 

zmysłu 

4. 

Terapia grupowa 

uczniów 

Terapia grupowa  

 uczniowie z  

trudnościami w 

przyswajaniu i 

Terapia grupowa 

 stymulacja rozwoju 

narządów mowy 

  wczesna stymulacja 

 Arteterapia 

 uczniowie klas 

   I – III  

   z problemami 

 Badania 

przesiewowe - 

wstępna diagnoza 

prawidłowości 
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stosowaniu zasad 

pisowni 

 

rozwoju mowy emocjonalnymi 

  /poradnia/ 

funkcjonowania 

narządów zmysłu  

wzrok, słuch 

prowadzone na 

terenie placówek 

przedszkolnych 

5. 

Zajęcia 

psychoedukacyjne  

dla uczniów 

Zajęcia 

psychoedukacyjne  

dla uczniów 

  W krainie uczuć 

 uczniowie klas IV i V 

z problemami 

emocjonalnymi 

  /poradnia/ 

Badania 

przesiewowe 

uczniów klas I  

 profilaktyka 

niepowodzeń 

szkolnych 

6. 

Zajęcia edukacyjno -

warsztatowe dla 

rodziców i nauczycieli 

Zajęcia edukacyjno -

warsztatowe dla 

rodziców i nauczycieli 

Edukacja nauczycieli i 

rodziców w zakresie 

wspomagania rozwoju 

mowy oraz profilaktyki 

wad artykulacyjnych 

 Grupy Rozwoju 

Osobistego mające 

na celu 

wyposażenie w 

podstawowe 

umiejętności 

psychospołeczne 

 uczniowie klas VI 

 uczniowie 

gimnazjów 

  /poradnia/ 

Edukacja nauczycieli  

i rodziców w zakresie 

rozwijania i 

doskonalenia 

umiejętności 

matematycznych 

7. 

Opiniowanie Opiniowanie Opiniowanie  Pierwszy krok 

 dzieci 6-letnie bez 

doświadczeń 

edukacyjnych 

  /teren/ 

Diagnoza sprawności 

językowej 

8. 

Orzekanie w sprawach 

 wczesnego 

wspomagania 

rozwoju 

  nauczania 

indywidualnego 

  kształcenia 

specjalnego  

  z wyłączeniem dzieci  

  i uczniów  

  z 

niepełnosprawnością

Orzekanie w sprawach 

 wczesnego 

wspomagania 

rozwoju 

  nauczania 

indywidualnego 

  kształcenia 

specjalnego  

  z wyłączeniem dzieci  

  i uczniów  

  z 

niepełnosprawnością 

Orzekanie w sprawach 

 wczesnego 

wspomagania 

rozwoju 

  nauczania 

indywidualnego 

  kształcenia 

specjalnego  

  z wyłączeniem dzieci  

  i uczniów  

  z 

niepełnosprawnością 

 Kontrakt klasowy  

 uczniowie klas I 

gimnazjum 

wspomaganie 

prawidłowej 

adaptacji w 

środowisku 

szkolnym 

  /teren/ 

Wspieranie 

nauczycieli w 

podnoszeniu 

kompetencji  

w systemie 

kształcenia 

 WODN 

 ŁCDNiKP 



w zakresie narządów 

zmysłów, autyzmem 

oraz sprzężonymi 

niepełnosprawnościa

mi  

w zakresie narządów 

zmysłów, autyzmem 

oraz sprzężonymi 

niepełnosprawnościa

mi 

w zakresie narządów 

zmysłów, autyzmem 

oraz sprzężonymi 

niepełnosprawnościa

mi 

9. 

    Poradzę sobie 

 uczniowie klas  

I-III /teren/ 

pochodzących z 

rodzin 

wymagających 

szczególnego 

wsparcia w zakresie 

pełnienie funkcji 

wychowawczych 

Preferencyjne 

terminy dla 

opiekunów 

pełniących funkcje 

rodziny zastępczej 

 

 

 

 

 

 

REJON DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 

 

L.p. 

Rodzaj szkoły/ placówki Numer szkoły/ nazwa placówki 

1. Żłobki miejskie 

 

2. Przedszkola miejskie 

2, 7, 17, 20, 26, 34, 36, 38, 40, 66, 72, 76, 86, 88, 89, 90, 101, 102, 106, 117, 118, 119, 122, 124, 

126, 129, 130, 131, 155, 159, 192, 200, 207, 215, 233  

3. Szkoły podstawowe 

5, 7, 10, 38, 42, 51, 64, 83, 109, 110, 113, 125, 130, 138, 143, 162, 174, 189, 190 

Katolicka Szkoła Podstawowa  SPSK,  SPS nr 194  

4. Gimnazja 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,  Katolickie gimnazjum SPSK, GS Nr 61 

5. Szkoły ponadgimnazjalne 

 



6. 

Zespoły szkół/ inne 

placówki 

Zespół Szkół Specjalnych Nr 7 

7. 

Szkoły i placówki 

niepubliczne 

Niepubliczne przedszkola: 

Przedszkole sióstr niep. Serca Maryi , ul. Lokatorska  

Przedszkole sióstr Urszulanek ,  ul. Obywatelska 

Przedszkole im. Św. Franciszka z Asyżu, ul. Rudzka  

Prywatne  Przedszkole , ul. Rodakowskiego  

Przedszkole „Meridian” ,  ul. Demokratyczna 

Niepubliczne szkoły podstawowe: 

Muzyczna   

Społeczna nr 1  

Szkoła Europejska  

„Meridian” 

„ABIS” 

„Mikron”  

„Augustyniaka”  

ZNP, ul. Bohdanowicza  

„Nasza Szkoła ‘’ 

 



Niepubliczne gimnazja: 

„Nasza Szkoła” 

Gimnazjum Społeczne Nr 1  

„Augustyniaka” 

„Szkoła Europejska” 

„ABIS” 

Muzyczna  

„Mikron” 

Mistrzostwa Sportowego  

 

 

 


