
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w SSP 26 STO  
 

kl. 1 wszyscy uczniowie klas 
1 

badanie sonda żowe  

kl. 1 wszyscy uczniowie klas 
1 za zgodą rodziców 

początek drugiego semestru klasy1 
decyzja o włączeniu ucznia do zajęć 
wyrównawczych/kompensacyjnych lub 
o pogłębionym badaniu psychologicznym 

diagnoza psychologiczna pod 
kątem ryzyka specyficznych 
trudno ści w uczeniu si ę oraz 
innych trudno ści szkolnych 
i wychowawczych 

kl. 1-3 indywidualne za zgodą 
rodziców 

psycholog  
 

decyzja o włączeniu ucznia do zajęć 
wyrównawczych/kompensacyjnych 

badania logopedyczne kl. 1 wszyscy uczniowie klas 
1za zgodą rodziców 

psycholog-logopeda  
 decyzja o podjęciu terapii logopedycznej 

zajęcia korekcyjno-logopedyczne kl. 1-2 indywidualnie za zgodą 
rodziców 

psycholog-logopeda  1 zajęcia ok. 25 min. wg harmonogramu 
pracy logopedy 

zajęcia wyrównawcze 
(np. nadrabianie zaległości po 
chorobie, dodatkowe wyjaśnienia itp.) 

kl. 1-3 w zależności od 
potrzeb 

wychowawca klasy praca indywidualna w trakcie zajęć wf 
1g/tyg. 

zajęcia kompensacyjno -korekcyjne 
(tzw. reedukacja)  

1 zajęcia ok. 30 minut. wg ustalonego 
planu  

spotkania  indywidualne rodziców 
z psychologiem lub pedagogiem 

kl. 1-3 indywidualnie  psycholog, pedagog zgodnie z harmonogramem pracy, po 
wcześniejszym umówieniu tel. 

za dodatkow ą opłat ą indywidualn ą 

zajęcia kompensacyjno-korekcyjne 
(tzw. reedukacja) 

 

Rekrutacja – badanie kandydatów na uczniów SSP 26 w zakresie tzw. gotowo ści szkolnej  – rozmowy indywidualne, obserwacja kandydata, 
analiza poziomu grafomotorycznego (Zespół Psychologiczno-Pedagogiczny) – przekazanie zaleceń dla domu i szkoły

I etap kształcenia

obserwacja wychowawcy
wychowawca wrzesień – październik 1 klasy

pedagog
psycholog
wychowawca

kl. 1-3  w grupach 2-5 osób reedukatorzy

kl. 3 w grupach 2-5 osób reedukatorzy 30 zł/miesiąc 3-4 zajęcia/osobę
1 zajęcia ok. 30 minut wg ustalonego
planu

zajęcia korekcyjno-logopedyczne kl. 3 indywidualnie psycholog-logopeda 20 zł/zajęcia/25 minut
indywidualna praca wyrównawcza kl. 1-3 indywidualnie pedagog ok. 40 zł/godz.

Terminy zajęć reedukacji (kl. 1-3) będą ustalone po skompletowaniu grup. Zgłoszenia przyjmują osoby prowadzące zajęcia.

Ksiegowy
Prostokąt



Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w SSP 26 STO  
 

II etap kształcenia 
obserwacja wychowawcy /nauczycieli 
przedmiotów 

kl. 4-6 wszyscy uczniowie  wychowawca, 
nauczyciele 

decyzja o włączeniu ucznia do zajęć 
wyrównawczych/kompensacyjnych(konsultacje) 

badanie psychologiczne pod k ątem 
ryzyka specyficznych trudno ści 
w uczeniu si ę oraz innych trudno ści 
szkolnych i wychowawczych 

kl. 4-6 indywidualne za 
zgodą rodziców 

psycholog  
 

wydanie opinii, decyzja o włączeniu ucznia do 
zajęć wyrównawczych lub kompensacyjnych 
lub warsztatów ortograficznych i innych 

spotkania  indywidualne rodziców 
z psychologiem lub pedagogiem 

kl. 4-6 indywidualnie psycholog, 
pedagog 

zgodnie z harmonogramem pracy, 
po wcześniejszym umówieniu tel. 

zajęcia kompensacyjno -korekcyjne 
(tzw. reedukacja) 

kl. 4-6 2-5 osób reedukatorzy 30 zł/miesiąc 3-4 zajęcia/osobę 
1 zajęcia ok. 30 minut wg ustalonego planu 

warsztaty ortograficzne „Corrida” na 
podstawie programu terapeutycznego 
„Ortograffiti” – wyd. Operon 

kl. 4-6 2-8 osób Beata Bińkowska 

 

20 zł/miesiąc/osobę
3-4 zajęcia

indywidualna praca wyrównawcza kl. 4-6 indywidualnie pedagog ok. 40 zł/godz.

Terminy warsztatów ortograficznych oraz zajęć reedukacji (kl. 4-6) będą ustalone po skompletowaniu grup.
Zgłoszenia przyjmują osoby prowadzące zajęcia.

PAMIĘTAJMY!

Dokonanie diagnozy to początek drogi. Stwierdzenie dysfunkcji to pierwszy krok w pokonywaniu trudności
w nauce. Kolejnym etapem jest prowadzenie terapii czy ćwiczeń usprawniających. Działania terapeutyczne
mają za zadanie przynieść skuteczną pomoc dziecku. Ważne, aby do tej pracy z dzieckiem włączyli się
rodzice , po to, aby pogłębić efekty pracy podczas terapii i obudzić w dziecku świadomość, że jego praca
przyniesie efekty.

Ksiegowy
Prostokąt


