
 
 

INFORMACJA DLA RODZICÓW KROK PO KROKU 
KIEDY NALEŻY SKORZYSTAĆ Z POMOCY  

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 
 
 

Krok pierwszy: Kiedy trzeba diagnozować dziecko? 

 Jeżeli rozwój i zachowanie dziecka nie przebiega w sposób prawidłowy lub typowy dla wieku, należy 
skonsultować się z pediatrą lub poprosić o opinię wychowawcę/pedagoga/psychologa z przedszkola. 

 Decyzję o tym, że dziecko powinno zostać przebadane w poradni psychologiczno-pedagogicznej podejmują 
rodzice/prawni opiekunowie dziecka.  

 Wychowawca, nauczyciel, psycholog mogą jednak wskazać potrzebę wykonania takiego badania. Jeśli 
otrzymacie Państwo taką informację oznacza to, że osoby pracujące z dzieckiem dostrzegają występowanie 
trudności, których nie można pokonać wykorzystując dostępne w placówce środki i wskazane jest 
dookreślenie przyczyn ich powstawania oraz wskazanie sposobów ich niwelowania przez specjalistów 
poradni.  

 Aby skorzystać z pomocy poradni, nie trzeba mieć żadnego skierowania, np. z przedszkola czy od lekarza.  
 Dostęp do badań w poradni jest całkowicie bezpłatny. 

Krok drugi: Zgłoszenie dziecka do poradni  

 Zgłoszenie dziecka do poradni psychologiczno-pedagogicznej dokonuje rodzic/opiekun prawny. W tym celu 
należy się osobiście udać do poradni i złożyć wniosek o badanie dziecka.  

 Istnieje również możliwość wysłania wniosku drogą pocztową lub elektroniczną.  
 Wnioski są dostępne do pobrania na stronie internetowej poradni www.ppplubin.pl lub bezpośrednio 

w sekretariacie placówki. 

Krok trzeci: Opinia z przedszkola 

 Poradnia może zwrócić się do placówki, do której uczęszcza dziecko, o pisemną informację o tym, jakiego 
rodzaju spostrzeżenia o dziecku mają osoby z nim pracujące.  

 W zależności od specyfiki trudności doświadczanych przez dziecko opinia ta przygotowywana jest przez 
wychowawcę i - jeśli zachodzi taka potrzeba – przez specjalistów pracujących z dzieckiem.  

Krok czwarty: Badanie w poradni 

 Specjalista z poradni skontaktuje się z Państwem telefonicznie w celu ustalenia terminu badania 
psychologicznego i pedagogicznego na terenie poradni.  

 Jeśli zajdzie potrzeba, diagności zwrócą się do Państwa z prośbą o dostarczenie wyników badań od lekarza 
specjalisty (np. okulisty, neurologa, audiologa, itd.).  

Krok piąty: Wydanie opinii  

 Na podstawie badań poradnia przygotowuje pisemną opinię - diagnozę wraz ze wskazaniem, jakie działania 
powinny zostać podjęte w celu udzielenia dziecku pomocy.  

 Zazwyczaj zaleca się także objęcie dziecka pomocą w przedszkolu/szkole w postaci zajęć specjalistycznych: 
korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, integracji sensorycznej i innych w zależności od potrzeb. 

Zapraszamy! 
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