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DEBATA O EDUKACJI 
- wnioski Polskiego Związku Logopedów w sprawie zmian  

w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 

 

1. Ogłoszenie jednolitego dla wszystkich poradni standardu usług 
świadczonych przez zatrudnionych specjalistów, który obejmuje  
główne zadania/formy pracy: 
 

W ramach godzin dydaktycznych: 

• badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne  -  czas trwania:  1- 2 h, 

przeprowadzone odpowiednio w ramach 1 do 3 wizyt, 

• terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna  - czas trwania:  do 1 h,  

• porady udzielane na pisemny wniosek rodziców/nauczycieli/uczniów – 

czas trwania do 1 h, 

• warsztaty/prelekcje dla dzieci/uczniów/nauczycieli i rodziców – 1-2 godzin 

lekcyjnych, 

� o wymaganym czasie trwania formy pomocy decyduje 

diagnosta/terapeuta, 

� członkami zespołów orzekających nie powinni być diagności 

bez doświadczenia terapeutycznego. 

Uwagi do punktu 1: 
a. Możliwości psychofizyczne dzieci korzystających z usług poradni są takie same 

niezależnie 

 z pomocy jakiego specjalisty korzystają. Zróżnicowanie czasu trwania wizyty może 

być uwarunkowane  wiekiem i rodzajem zaburzenia – natomiast niezależne od formy 

świadczonej pomocy: psychologicznej, pedagogicznej czy logopedycznej. 

 

b. Standard diagnozy logopedycznej obejmuje badanie rozumienia, nadawania mowy 

w odmianie mówionej i pisanej języka  oraz funkcji wspomagających mowę.  

Nie może  obejmować  wyłącznie badania artykulacji, czego wymaga się od logopedów. 
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2. Ustalenie limitu dzieci/uczniów przypadających na 1 specjalistę 
w rejonie działania poradni 

Uwagi do punktu 2: 
a. Przy ustalaniu limitu podopiecznych przyjmowanych na terapię logopedyczną należy 

uwzględnić normy czasowe opisane w standardach postępowania logopedycznego, 

które zostały ogłoszone przez Polskie Towarzystwo Logopedyczne („Logopedia”, 

Tom 37. Polskie Towarzystwo Logopedyczne 2008).  Zakładają one  krótszy niż 

1 godz. czas trwania sesji terapeutycznej tj.  do 40 minut bezpośredniej pracy 

z dzieckiem nie rzadziej niż 1x w tygodniu jedynie w odniesieniu do dyslalii – wad 

artykulacji.)   

 

3. Respektowanie w poradniach interpretacji MEN z dnia 
14.01.2015. ( DZE. WSPE 523.671.2014 KT) dot. posługiwania się 
tytułami neurologopedy i surdologopedy, co znacznie poprawi 
dostępność do specjalistycznej pomocy logopedycznej. 
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