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Rodzaje usług: 

L.p. 

psychologiczna pedagogiczna logopedyczna 

Punkty 

konsultacyjne 

dla rodziców 

Programy: 

- terapeutyczne, - 

profilaktyczne 

Dodatkowa oferta 

psychologiczno – pedagogiczna 

1. 

Diagnoza: 

 rozwoju 

emocjonalne

go i 

społecznego 

 trudności 

szkolnych 

 zdolności  

  i umiejętności 

 szczególnych 

uzdolnień 

Diagnoza 

trudności 

szkolnych  

i specyficznych 

trudności  

w uczeniu się 

Diagnoza 

rozwoju  

i zaburzeń 

mowy 

Informacje  

i konsultacje 

udzielane są  

- telefonicznie 

- drogą 

mailową 

W godzinach 

pracy 

poradni: 

  od 8 do 19 

od 

poniedziałku 

do piątku 

Programy profilaktyczne dla 

zespołów klasowych (na 

terenie szkół i przedszkoli): 

 „Moja rodzina, moje uczucia 

dla uczniów klas I – III SP 

 „Rodzina Orzeszków” 

  dla uczniów klas I – III SP  

  (uczucia, empatia) 

 „Kolorowo i szczęśliwie” dla 

uczniów klas I – III SP 

 „Tęczowa Planeta” dla 

uczniów  

  klas I – III SP 

 „Droga pełna niespodzianek” 

dla  uczniów klas I – III SP 

 „Chwyćmy się za ręce” dla 

uczniów  

 klas I – III SP 

 „W blasku wschodzącego 

słońca” dla uczniów klas I – III 

SP 

 „Nasza klasa” cykl zajęć 

wspierających dynamikę 

grupy dla uczniów  

 klas V – VI SP 

 „Profilaktyka dysleksji” 

   dla dzieci w wieku 

przedszkolnym 

Program zajęć 

ogólnorozwojowych, 

pozalekcyjnych dla uczniów 

młodszych klas szkoły 

podstawowej -  „Poradzę sobie” 

- koordynacja programu 

realizowanego przez wszystkie 

poradnie psychologiczno – 

pedagogiczne w Łodzi 

 

$#gui d{25D2956D-BCD0-4C 17-BEF 6-07C50D81B 6EC}# $ 

mailto:spwrit@op.pl
http://www.spwrit.pl/


2. 

Indywidualna 

terapia 

psychologiczna 

Indywidualna 

terapia dla 

dzieci ze 

specyficznymi 

trudnościami  

w uczeniu się  

Indywidualna 

terapia 

logopedyczna 

 

 Programy profilaktyczne 

realizowane na terenie 

poradni: 

 „Rozejrzyj się” dla dzieci W 

wieku  

  12 – 13 lat 

 „Sztuka kontaktu” dla 

młodzieży  gimnazjalnej 

 „Razem łatwiej, weselej, 

skuteczniej” 

   dla dzieci siedmioletnich 

 „Tajemnice uczenia się z 

sukcesem” dla  dzieci z klasy 

VI SP 

Program szkoleniowy dla 

dyrektorów szkół i placówek 

oświatowych „Lider – zespół – 

wychowawca” 

 

Grupy wsparcia dla nauczycieli 

 

 

 

3. 

Konsultacje 

rodzinne 

Indywidualna 

terapia dla 

dzieci ze 

specyficznymi 

trudnościami  

w uczeniu się 

matematyki 

Grupowe 

zajęcia 

logopedyczne 

dla dzieci  

w wieku 

przedszkolnym 

„Wesoła 

gimnastyka 

buzi i języka” – 

na terenie 

przedszkoli 

 Programy grupowych zajęć 

terapeutycznych 

realizowanych na terenie 

poradni: 

 terapeutyczno – ortograficzna 

dla uczniów gimnazjum 

 „Chcę czytać i pisać 

poprawnie” dla uczniów klasy 

IV i V 

 uczę się skutecznie z 

ortograffiti” dla dzieci VI kl. SP i 

I kl. gimn. 

 

Grupowe zajęcia edukacyjno – 

warsztatowe dla rodziców „I kto 

tu rządzi” 

 

4. 

Terapia rodzin Grupowe 

zajęcia 

terapeutyczne 

dla dzieci ze 

specyficznymi 

trudnościami  

w uczeniu się 

 

Porady i 

konsultacje dla 

rodziców 

  Grupowe zajęcia edukacyjno – 

warsztatowe dla ojców „Jak 

czerpać radość z bycia ojcem” 

 

5. 

Pomoc 

psychologiczna 

Porady  

i konsultacje 

   Trening EEG Biofeedback dla 

dzieci 



dzieciom 

szczególnie 

zdolnym i ich 

rodzicom 

 w kierunkowy-

waniu ich 

rozwoju 

dla rodziców  

i nauczycieli 

 

6. 

Porady  

i konsultacje  

dla rodziców  

i nauczycieli 

    Komputerowe badania słuchu u 

dzieci programem „Słyszę” oraz 

badania zmysłów przy pomocy 

Platformy do badania zmysłów. 

7. 

     Zajęcia edukacyjno – 

warsztatowe dla zespołów 

klasowych na terenie szkół, na 

tematy zgłoszone przez szkoły – 

wspieranie funkcji 

wychowawczej szkół 

8. 

     Zajęcia edukacyjno – 

warsztatowe dla rad 

pedagogicznych na tematy 

zgłoszone przez szkoły w zakresie 

pracy wychowawczej z dziećmi 

9. 

     Prelekcje, pogadanki dla 

rodziców na terenie szkół i 

przedszkoli. 

10. 

     Konsultacje dla pracowników 

MOPS w zakresie opieki nad 

rodzinami 

 

 

REJON DZIAŁANIA SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WSPIERANIA ROZWOJU I TERAPII 

 

Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii obejmuje pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów uczęszczających do 

szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Łódź. 

 


