
Prawo udziału Twojego dziecka w terapii logopedycznej reguluje m.in. Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,(…)  które zarządza, co 

następuje: 

(…) § 2. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole  

i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 

i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce, 

w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego 

uczestnictwa w życiu przedszkola szkoły i placówki oraz środowisku społecznym. 

2. potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną w przedszkolu, szkole i placówce wynika 

w szczególności: 

  1)   z niepełnosprawności; 

  2)   z niedostosowania społecznego; 

  3)   z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

  4)   z zaburzeń zachowania lub emocji; 

  5) ze szczególnych uzdolnień; 

  6)   ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

  7)   z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

  8)   z choroby przewlekłej; 

  9)   z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

  10)   z niepowodzeń edukacyjnych; 

  11)  z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem 

spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

  12)  z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

(…) 

§ 3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole  

i placówce jest dobrowolne i nieodpłatne. 

 

§ 4. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, szkoły  

lub placówki. 

2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce udzielają uczniom nauczyciele, 

wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący  

w przedszkolu, szkole i placówce zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi, zwani dalej "specjalistami". 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 



  1)   rodzicami uczniów; 

  2)   poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 

  3)   placówkami doskonalenia nauczycieli; 

  4)   innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 

  5)   organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci 

i młodzieży. 

§ 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana  

z inicjatywy: 

  1)   ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki; 

4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia  

z uczniem; 

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; 

  6)   poradni; 

  7)   asystenta edukacji romskiej; 

8) pomocy nauczyciela; 

9) asystenta nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dn. 14 grudnia 2016r.- Prawo 

oświatowe, zwanej dalej „ustawą”, lub asystenta wychowawcy świetlicy, o którym mowa w art. 15 ust. 

7 ustawy; 

10) pracownika socjalnego; 

11) asystenta rodziny; 

12) kuratora sądowego; 

13) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci 

i młodzieży. 

§ 6. 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem 

oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie: 

  1)   zajęć rozwijających uzdolnienia; 

  2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje 

emocjonalno- społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

klas terapeutycznych; 

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego; 

4) porad i konsultacji. 

§ 12. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji zaburzeniami 

sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4. (…) 


