
OPIEKA LOGOPEDYCZNA W PRZEDSZKOLU 

 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA:  indywidualne  zajęcia  terapeutyczne - dla dzieci z zaburzeniami mowy. 

I.Informacje ogólne. 

1. Do udziału w zajęciach z terapii logopedycznej kwalifikuje dzieci logopeda, na podstawie 

przeprowadzonego badania i postawionej diagnozy logopedycznej. 

2. Badania logopedyczne przeprowadzane są we wrześniu. 

3. Zajęcia rozpoczynają się w październiku. 

4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia pomocy psychologiczno-

pedagogicznej zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu, w zespołach maksymalnie 4-

osobowych. 

5. Dzieci z wadami wymowy, które nie zostały zakwalifikowane do terapii znajdują się na liście 

rezerwowej. 

6. Rodzice dzieci  nie zakwalifikowanych do terapii mogą wziąć udział w zajęciu instruktażowym 

i otrzymać zalecenia oraz zestaw ćwiczeń do utrwalania z dzieckiem w domu. 

7. Po przeprowadzonych badaniach logopedycznych wszyscy rodzice informowani są pisemnie: 

- jaka wada wymowy występuje u dziecka, 

- jakie deficyty dodatkowe występują u dziecka, 

- czy dziecko zostało zakwalifikowane do terapii logopedycznej, 

- czy dziecko zostało zapisane na liście rezerwowej. 

 

 

II. Informacje dla rodziców dzieci, które zostaną zakwalifikowane do udziału w terapii logopedycznej: 

1. Terapia logopedyczna odbywa się we współpracy logopedy z rodzicami. 

2. Dziecko posiada zeszyt indywidualnej terapii logopedycznej. Zeszyt zostaje w przedszkolu, 

natomiast dzieci zabierają do domu kserokopię ćwiczeń z danego dnia (proponuję założyć 

teczkę do kompletowania ww ćwiczeń,  aby można je było z dzieckiem w domu utrwalać). 

3. Logopeda każdorazowo wpisuje do zeszytu ćwiczenia i zalecenia do utrwalania w domu           

z rodzicami. 

4. Rodzice powtarzają i utrwalają z dzieckiem ćwiczenia  codziennie przez 5-10 minut, zawsze 

od początku  (a nie tylko najnowsze ćwiczenie). 

5. Brak współpracy rodziców z logopedą oznacza brak efektów w terapii logopedycznej. 

6. W przypadku długotrwałego braku zaangażowania rodziców dziecko może zostać wykreślone 

z listy, a jego miejsce zajmie dziecko z listy rezerwowej. 

 

 

 

 



 

PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA:  grupowe zajęcia logopedyczne  ogólnie wspomagające rozwój 

mowy – dla wszystkich chętnych dzieci. 

1. W zajęciach mogą  uczestniczyć  wszystkie chętne dzieci, również te, u których nie występują 

wady wymowy. 

2. Chętne dzieci są zapisywane na zajęcia przez rodziców. 

3. Podczas zapisów  proszę zwrócić uwagę, czy na pewno, w czasie wyznaczonym na zajęcia, 

dziecko już przebywa w przedszkolu. 

4. Zajęcia rozpoczynają się w październiku. 
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