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Rodzaje usług: 

Lp. 

psychologiczna pedagogiczna logopedyczna 

Punkty 

konsultacyj

ne dla 

rodziców 

Programy: 

-terapeutyczne, -

profilaktyczne 

Dodatkowa oferta  

psychologiczno-

pedagogiczna 

1. 

Diagnoza 

psychologiczna. 

Diagnoza  

pedagogiczna. 

Diagnoza 

logopedyczna. 

 Profilaktyczne badania 

wzroku dzieci przedszkolnych 

- multimedialny program 

„Widzę”. 

Cykl zajęć 

psychoedukacyjnych 

„Szkoła dla rodziców  

i wychowawców”. 

2. 

Orzekanie o 

potrzebie 

kształcenia 

specjalnego/ 

nauczania 

indywidualnego 

oraz opiniowanie 

na rzecz dzieci i 

młodzieży  

z wadami słuchu, 

wzroku, z 

autyzmem, 

upośledzonej 

umysłowo,  

z dysfunkcją 

narządu ruchu, 

z zaburzeniami 

zachowania, 

niedostosowaniem 

społecznym. 

Terapia 

pedagogiczna dla 

dzieci z deficytami 

rozwojowymi  

(dzieci odroczone 

od obowiązku 

szkolnego, 

uczniowie szkół 

podstawowych 

integracyjnych  

i specjalnych). 

Terapia 

logopedyczna 

dzieci z 

upośledzeniem 

umysłowym i 

innymi wadami 

rozwojowymi. 

 

 Profilaktyczne badania 

słuchu dzieci przedszkolnych 

- multimedialny program 

„Słyszę”. 

Grupa dla rodziców dzieci 

niepełnosprawnych w 

ramach „Szkoły dla 

rodziców”- planowane 

rozpoczęcie- kwiecień 2009. 

3. 

Terapia 

indywidualna 

stymulująca 

funkcje 

Terapia 

surdopedagogiczn

a dla dzieci z 

wadą słuchu. 

Terapia 

logopedyczna 

dzieci słabo 

słyszących. 

 Cykl zajęć warsztatowych 

dotyczących planowania 

przyszłości edukacyjno-

zawodowej dla uczniów 

Konsultacje indywidualne dla 

nauczycieli szkół wszystkich 

typów  

i innych placówek. 
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poznawcze dzieci 

z wieloraką 

niepełnosprawnoś

cią (wady 

zmysłów, 

upośledzenie 

umysłowe, 

niepełnosprawnoś

ć ruchowa). 

słabo słyszących (gimnazjum 

i Liceum Profilowane). 

4. 

 Terapia 

pedagogiczna dla 

dzieci słabo 

widzących- 

rozwijanie 

umiejętności 

posługiwania się 

wzrokiem. 

Terapia 

logopedyczna 

dzieci z autyzmem. 

 Zajęcia warsztatowe 

dotyczące planowania 

przyszłości edukacyjno 

-zawodowej dla uczniów 

słabo widzących  

(gimnazjum). 

Cykl spotkań- grupa 

wsparcia dla nauczycieli, 

pedagogów i psychologów z 

gimnazjów specjalnych.  

5. 

 Terapia 

pedagogiczna dla 

uczniów 

gimnazjum  

ze specjalnymi 

potrzebami 

rozwojowymi  

i edukacyjnymi 

(odchylenia w 

stanie zdrowia, 

dysleksja). 

Wielokierunkowa 

terapia dziecka z 

niepłynnością 

mówienia. 

 Pilotaż programu 

„Niepełnosprawni-też 

aktywni na rynku pracy”- 

zajęcia warsztatowe dla 

uczniów gimnazjum 

specjalnego   

(uczniowie upośledzeni 

umysłowo w stopniu lekkim). 

Szkolenie Rad 

Pedagogicznych szkół 

wszystkich typów, grup 

nauczycieli, pracowników 

poradni, psychologów, 

pedagogów  

(na zapotrzebowanie). 

6. 

    Zajęcia warsztatowe 

dotyczące planowania 

przyszłości edukacyjno -

zawodowej dla uczniów 

gimnazjów 

ogólnodostępnych  

(kl. II i III). 

 

 

 

 

 



REJON DZIAŁANIA SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DORADZTWA 

ZAWODOWEGO I DLA DZIECI Z WADAMI ROZWOJOWYMI 

 

Rejonem działania Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi jest 

Miasto Łódź. Dodatkowo Poradnia prowadzi działania dla  powiatu pabianickiego i wschodniego-łódzkiego. 

 

Działania Poradni są skierowane  do dzieci i młodzieży słabo widzącej, niewidomej, słabo słyszącej, niesłyszącej, z autyzmem, z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i głębokim, dla młodzieży na etap ponadgimnazjalny w 

zakresie kształcenia specjalnego i opiniowania, w zakresie doradztwa zawodowego głównie  dla młodzieży niepełnosprawnej  i chorej. 

W zakresie orzecznictwa dla dzieci i młodzieży słabo widzącej, niewidomej, słabo słyszącej, niesłyszącej i z autyzmem. 

 

 


