
Drodzy rodzice! 
 

 
Chciałam serdecznie Państwa powitać w rozpoczynającym się roku przedszkolnym 

2020/2021. Mam nadzieję, że po wakacjach zarówno Państwo jaki i Państwa dzieci jesteście 

wypoczęci i gotowi do pracy :) Chciałabym Państwu przekazać kilka ważnych informacji 

dotyczących organizacji zajęć logopedycznych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

roku przedszkolnym 2020/2021. 
 

Pierwszą ważną kwestią są logopedyczne badania przesiewowe. Będą prowadzone przez 

wrzesień i część października w ciągu dnia przedszkolnego. Ich celem jest zakwalifikowanie dzieci, 

które potrzebują opieki logopedycznej. Aby Państwa dziecko wzięło udział w badaniach 

przesiewowych, należy podpisać zgodę na dokumencie który rozdawać będzie wychowawca. 

Bardzo o to proszę, gdyż inaczej nie będę mogła przebadać dziecka. 
 

Badanie będzie trwało ok. 20 minut. Sprawdzana będzie motoryka narządów mowy, 

wymowa, rozumienie, parafunkcje, warunki anatomiczne oraz sprawności gramatyczne, 

narracyjne, składniowe oraz dialogowe. W październiku, po przeprowadzonych badaniach dostaną 

Państwo pisemną diagnozę lub informację o wyniku. Wówczas gdy zauważę nieprawidłowości, 

np. w budowie anatomicznej, dostaną Państwo także zalecenie konsultacji z danym specjalistą, np. 
 
laryngologiem. Diagnozę otrzymają Państwo za pośrednictwem portalu „dzieńsmyka”. 
 
Rodzice dzieci zakwalifikowanych na zajęcia otrzymają również informację o dniu oraz godzinie 

zajęć logopedycznych. 
 

Zajęcia logopedyczne będą miały charakter grupowy, ze względu na dużą liczbę dzieci 

wymagających pomocy. Będą to grupy do max.4 osób. Zostaną dobrane pod względem 

jednolitych zaburzeń komunikacyjnych oraz planu terapeutycznego. Dzięki takiej organizacji 

będzie to komfortowe dla dzieci. Będziemy także mogli sprawniej wypracować dany problem. 

Czas zajęć logopedycznych będzie wynosił 45 minut. 
 

Pierwszeństwo na zajęcia logopedyczne mają dzieci posiadające opinie lub orzeczenie z 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, dzieci w zerówce oraz te, które mają duże trudności 

komunikacyjne/realizacyjne. Dzieci, które nie zakwalifikują się na zajęcia logopedyczne z powodu 

braku miejsc, otrzymają wskazówki do pracy w domu. 
 

Obowiązkiem rodzica, którego dziecko zostanie zakwalifikowane na zajęcia jest założenie 

zeszytu logopedycznego. Jest on podmiotem kontaktu z Państwem. Będą w nim zamieszczane 

ćwiczenia, które należy realizować przez cały tydzień w domu oraz inne informacje.  



Rodziców dzieci zakwalifikowanych prosiłabym także o doniesienie ważnych dokumentów 

od innych specjalistów (jeżeli Państwo takie posiadają): opinie z poradni psychologiczno-

pedagogicznej, zalecenia /wyniki badań od laryngologa/otolaryngologa/audiologa/fizjoterapeuty/ 

logopedy/neurologopedy/surdologopedy/psychologa/psychiatry/pediatry/neurologa/pedagoga/ 

pedagoga specjalnego/ terapeuty ręki/terapeuty integracji sensorycznej. 
 

Przez cały rok będą także realizowane konsultacje logopedyczne z rodzicami. Zapraszam 

na nie gdyby Państwo mieli jakiekolwiek pytania, chcieliby Państwo omówić diagnozę, uzyskać 

poradę, wiedzieć jak dokładnie wykonywać dane ćwiczenia, przedstawić wyniki badań od 

specjalistów. Na konsultacje prosiłabym zapisywać się wcześniej, aby uniknąć pokrywania się 

terminów. Można to zrobić osobiście (gabinet logopedyczny znajduje się obok gabinetu dyrekcji) lub 

za pośrednictwem portalu ,,dzieńsmyka'', wysyłając do mnie wiadomość z pytaniem o dostępność 

danego terminu.  

 

Na koniec chciałam życzyć raz jeszcze sił do pracy w nadchodzącym roku. Mam nadzieję, 
 
że stworzymy zgrany zespół, aby pomóc Państwa dzieciom :) 

 

 

Pozdrawiam serdecznie, 

mgr Agnieszka Wytrykus, 

 logopeda 


