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REGULAMIN  

TERAPII LOGOPEDYCZNEJ 

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15 w Warszawie 

 
 

1. Zapisy na terapię logopedyczną odbywają się od 15.06 do 31.08 poprzez złożenie  

w sekretariacie poradni Wniosku o objęcie dziecka terapią (druk dostępny na stronie 

internetowej oraz w sekretariacie poradni).  

2. Podstawą zapisania dziecka na terapię jest diagnoza logopedyczna wykonana 

w PPP15 w danym roku szkolnym. 

3. Uczestnictwo w terapii logopedycznej jest dobrowolne i bezpłatne. Nie jest wymagane 

skierowanie. 

4. Komisja kwalifikacyjna, w której skład wchodzą logopedzi poradni, na początku 

września (w wyznaczonym przez dyrektora terminie) dokonuje rekrutacji na terapię. 

5. W pierwszej kolejności na terapię logopedyczną kwalifikowane są dzieci: 

- kontynuujące terapię; 

- nieobjęte bezpłatną formą opieki logopedycznej, z wyraźnie opóźnionym rozwojem 

mowy lub z zaburzonym rozwojem mowy; 

- objęte bezpłatną formą opieki logopedycznej, z wyraźnie zaburzonym rozwojem mowy 

i potrzebujące dodatkowej terapii logopedycznej. 

6. Dzieci, które nie zostały przyjęte na zajęcia logopedyczne, zapisywane są na listę 

rezerwową. Przyjęcie z listy rezerwowej odbywa się wyłącznie w przypadku zwolnienia 

się miejsca (wówczas proponowany jest termin zwalniający się). 

7. Dla dzieci niezakwalifikowanych, szczególnie tych do trzeciego roku życia (z wyraźnie 

zaburzoną komunikacją językową), w uzasadnionych przypadkach, mogą być 

prowadzone konsultacje logopedyczne raz na trzy miesiące. 

8. Termin zajęć – po zakwalifikowaniu – uzgadnia się z logopedą prowadzącym. Zajęcia są 

prowadzone raz tygodniu i trwają max. 45 minut (czas trwania – po uzgodnieniu 

z rodzicami/opiekunami prawnymi – może być dostosowany do indywidualnych 

możliwości dziecka/ucznia). 
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9. Warunkiem przyjęcia na terapię – po zakwalifikowaniu – jest wypełnienie i złożenie 

przez rodziców/opiekunów prawnych ewentualnych dodatkowych oświadczeń 

związanych z terapią. 

10. W uzasadnionych przypadkach logopeda może poprosić o wykonanie dodatkowych 

badań – specjalistycznych (np. audiologicznych, laryngologicznych, neurologicznych, 

ortodontycznych itp.) – niezbędnych do prowadzenia skutecznej terapii. Wszelkie 

dokumenty dotyczące badań u innych specjalistów rodzice/opiekunowie prawni powinni 

dostarczyć do terapeuty. 

11. Instruktaż dotyczący pracy w domu oraz wszelkie rozmowy dotyczące dziecka odbywają 

się w ramach zajęć logopedycznych. 

12. Spóźnienie   na   zajęcia    nie    powoduje    ich    przedłużenia    ani    odpracowania 

w innym terminie. 

13. Rodzic/prawny opiekun może być poproszony przez terapeutę do obecności na zajęciach. 

14. Nie ma możliwości odpracowania zajęć, które wypadają w dni wolne od pracy (święta), 

podczas urlopów, zwolnień lekarskich terapeuty i nieobecności dzieci na zajęciach. 

15. Z zajęć mogą korzystać dzieci bez oznak infekcji. Katar, gorączka, złe samopoczucie itd. 

mogą być powodem,   dla   których   terapeuta   nie   przyjmie   dziecka   na   zajęcia 

w danym dniu lub je przerwie. 

16. Planowana nieobecność na zajęciach powinna być zgłaszana możliwie jak najwcześniej 

przed terminem zajęć – osobiście, telefonicznie lub mailowo. 

17. Trzykrotna nieusprawiedliwiona   nieobecność   na   zajęciach   skutkuje   skreśleniem 

z listy. 

18. Rodzic/opiekun prawny stosuje się do zaleceń i regularnie wykonuje z dzieckiem 

w domu ćwiczenia przekazane do utrwalenia. Warunkiem skuteczności terapii jest ścisła 

współpraca z logopedą. Dziecko powinno mieć na każdych zajęciach zeszyt ćwiczeń oraz 

obuwie na zmianę. 

19. Prowadzący zajęcia udziela informacji na temat przebiegu i postępów w terapii oraz 

dostarcza materiały do ćwiczeń. 
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20. Czas uczęszczania dziecka na zajęcia trwa nie dłużej niż dwa lata. W wyjątkowych 

sytuacjach o przedłużeniu terapii lub o ewentualnych dalszych konsultacjach decyduje 

logopeda prowadzący terapię w porozumieniu z dyrektorem poradni. 

21. Jeżeli rodzic/opiekun prawny nie oczekuje na dziecko w placówce w czasie trwania 

zajęć, powinien uzgodnić ten fakt z terapeutą. W tym przypadku zobowiązany jest do 

punktualnego odbierania dziecka po skończonej terapii. 

22. Jeżeli dziecko samodzielnie przychodzi na zajęcia do poradni i również samodzielnie 

wraca do domu, rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany wyrazić na to pisemną zgodę. 

W takim przypadku terapeuta nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka 

poza poradnią. 

23. W przypadku rezygnacji z zajęć wymagane jest pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna 

prawnego. 


