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PROGRAM  PRACY  LOGOPEDY   SZKOLNEGO W ZESPOLE 

SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM IM. JANA PAWŁA II RZĄŚNI 

 

Zgodnie z: 

Rozporządzeniem MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach. 

 

Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji  

i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4. 

Godzina zajęć, o których mowa trwa 45 minut. Dopuszcza się prowadzenie zajęć  

w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego 

tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia. 

Do zadań logopedy w przedszkolu i szkole  należy w szczególności: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu 

ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców  

i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej 

zaburzeń; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup przedszkolnych i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier  

i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w 

życiu przedszkola i szkoły ; 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
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WSTĘP  

      Obowiązkiem szkoły jest stworzenie uczniom warunków do harmonijnego 

rozwoju zgodnie z ich możliwościami. Rozwój ten umożliwiają wszechstronne oddziaływania 

dydaktyczno - wychowawcze. Z mową wiąże się ściśle problem trudności w realizacji zadań 

edukacyjnych szczególnie w zakresie czytania, pisania i rozumienia. Braki w sprawności 

językowej rzutują na sferę intelektualną, emocjonalną i społeczną. Są czynnikiem rodzącym 

izolację, obniżoną samoocenę, osamotnienie, niedostosowanie społeczne, agresję czy 

przemoc.  

 

DIAGNOZA: 

Punktem wyjścia do budowania pracy terapeutycznej jest diagnoza, na którą składa 

się: 

1. Wywiad z rodzicami dziecka, opiekunami oraz nauczycielem. 

2. Badanie mowy: 

a) Rozumienia mowy 

b) Mowy samodzielnej 

c) Powtarzania 

d) Wymowy poszczególnych głosek 

3. Badania uzupełniające: 

a) Zasadnicze (budowa i funkcjonowanie narządów mowy) 

b) Dodatkowe (laryngologiczne, psychologiczne, ortodontyczne, audiologiczne) 

c) Szczegółowe (zależne od potrzeb i rodzaju zaburzenia) 

 

Zasady działań logopedy w zakresie badań diagnostycznych w szkole podstawowej i 

przedszkolu: 

1. Diagnoza logopedyczna powinna być dostosowana do ilości dzieci podejmujących 

naukę po raz pierwszy oraz uczniów, którzy korzystali z zajęć logopedycznych w 

minionym roku szkolnym. 

2. Czynności diagnostyczne powinny trwać minimum do końca września roku 

szkolnego. 

3. Diagnoza logopedyczna w szkole rozpoczyna się w pierwszym dniu trwania zajęć 

dydaktycznych. Początkowo obejmuje klasy starsze, po to, by dzieciom 

podejmującym naukę po raz pierwszy dać czas na adaptację do nowej sytuacji 

życiowej, nowych zadań i obowiązków. 
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4. Na każde dziecko powinno się przeznaczyć nie mniej niż od 15 do 25 minut. Należy 

także wziąć pod uwagę konieczność przeznaczenia kilku minut na przeprowadzenie 

dziecka do gabinetu logopedycznego oraz odprowadzenie do sali lekcyjnej. 

5. Rezultaty diagnozy logopedycznej uczniów szkoły powinny być przekazane 

wychowawcom klas i z nimi przedyskutowane oraz za pośrednictwem wychowawców 

przekazane także rodzicom dzieci. 

6. Rodzice diagnozowanych uczniów mają prawo zgłoszenia się na rozmowę z logopedą 

po to, by osobiście zapoznać się i omówić rezultaty diagnozy. 

7. O rezultatach diagnozy logopedycznej należy powiadomić władze szkoły (dyrektora, 

ewentualnie zastępców dyrektora) oraz pedagoga szkolnego. 

8. Wyniki prac w zakresie diagnozy logopedycznej powinny być również przedstawione 

nauczycielom pracującym w świetlicy szkolnej. Jest to znaczące z punktu widzenia 

współpracy z tymi nauczycielami w stosunku do dzieci zakwalifikowanych na zajęcia 

logopedyczne, a równocześnie uczęszczających do świetlicy szkolnej.  

 

 

TERAPIA: 

Terapia logopedyczna obejmuje oddziaływania korekcyjne w zakresie zaburzonych 

czynności mowy. Zbiór przedstawionych poniżej celów wyznacza jednocześnie program 

terapii. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują 

zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Zajęcia mogą być prowadzone 

indywidualnie lub w grupie ( 2- 4 dzieci). Podział na mniejsze grupy jest optymalny ze 

względu na lepsze działania terapeutyczne wobec dzieci. 

 

Cele terapii: 

1. Wyselekcjonowanie dzieci, które będą uczęszczały na zajęcia logopedyczne w oparciu 

o „Kwestionariusz badania mowy”   

2. Uświadomienie znaczenia mowy w życiu człowieka, jej wpływu na dobre 

samopoczucie oraz wyniki w nauce. 

3. Kształtowanie potrzeby dbania o własną mowę i jej doskonalenie. 

4. Uświadomienie struktury języka polskiego: fonetycznej, gramatycznej, leksykalnej. 

5. Doskonalenie funkcji oddechowej. 

6. Uaktywnienie poszczególnych części składowych aparatu artykulacyjnego: policzków, 

warg, języka, podniebienia miękkiego, żuchwy. 
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7. Kształtowanie słuchu fonematycznego, umiejętności różnicowania głosek w 

zależności od ich cech dystynktywnych oraz w izolacji, nagłosie, śródgłosie i 

wygłosie. 

8. Próby skorygowania wad wymowy u dzieci zakwalifikowanych na zajęcia 

logopedyczne. 

9. Kształtowanie umiejętności opowiadania na określony temat, prowadzenie monologu  

i dialogu. 

10. Doskonalenie dykcji w czasie mówienia i czytania. 

11. Wzbogacenie zasobu słownika czynnego i biernego. 

12. Nawiązanie współpracy z rodzicami w celu zasygnalizowania im potrzeby dbania  

o mowę dziecka oraz potrzeby aktywnego uczestnictwa w terapii. 

 

Zasady terapii. 

 Do nadrzędnych zasad terapii logopedycznej zaliczamy: 

1. Zasada wczesnego rozpoczynania terapii zakłada, że wczesna interwencja skraca czas 

terapii i zwiększa efektywność. 

2. Zasada indywidualizacji zakłada indywidualne podejście do każdego dziecka. Można 

ją rozpatrywać w aspektach: 

a) program terapii powinien być opracowany do konkretnego ucznia i pod kątem jego 

osobistego problemu oraz rodzaju zaburzenia, 

b) środki, metody i pomoce powinny być dostosowane do możliwości 

psychofizycznych dziecka, 

c) ćwiczenia należy prowadzić indywidualnie, chociaż czasami wskazane jest 

prowadzenie terapii grupowej (np. zajęcia relaksacyjne, ćwiczenia oddechowe, 

słuchowe, itp.). 

3. Zasada wykorzystania w procesie terapii wszelkich możliwości ucznia zakłada, że 

należy angażować maksymalną liczbę zmysłów i wykorzystywać posiadane przez 

dziecko umiejętności. 

4. Zasada kompleksowego oddziaływania zakłada, że istnieje potrzeba prowadzenia 

równolegle do terapii logopedycznej również terapii zaburzeń emocjonalnych  

i zachowania oraz terapii pedagogicznej, ponieważ z zaburzeniami mowy często 

współwystępują inne zaburzenia (emocjonalne, zachowania, rozwoju umysłowego, 

funkcji percepcyjno - motorycznych, laterelizacji). 
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5. Zasada aktywnego i świadomego udziału zakłada, że uczeń musi czuć potrzebę 

ćwiczeń i rozumieć konieczność udziału w zajęciach. Wskazane jest zatem 

pobudzanie jego zainteresowania terapią, podnoszenie poziomu motywacji, 

stosowanie jak najczęściej wzmocnień pozytywnych (nagrody i pochwały). 

6. Zasada współpracy z najbliższym otoczeniem zakłada, że dziecko i jego najbliższe 

otoczenie mają prawo do rzetelnej informacji na temat rodzaju, stopnia i przyczyn 

zdiagnozowanych zaburzeń oraz omówienia programu i sposobu terapii.. 

7. Zasada systematyczności zakłada rytmiczność i systematyczność ćwiczeń według  

z góry określonych schematów, zgodnych z metodyką pracy logopedycznej. Zawierają 

one pewne następujące po sobie etapy, których kolejność należy bezwzględnie 

przestrzegać. Przejście do kolejnego etapu uwarunkowane jest utrwaleniem 

poprzedniego. 

8. Zasada stopniowania trudności zakłada, że terapię zawsze należy rozpoczynać od 

ćwiczeń najłatwiejszych dla danego dziecka przechodząc kolejno do coraz 

trudniejszych, mniej znanych i nowych. 

Wskazówki metodyczne. 

Zajęcia logopedyczne są środkiem pomocy dziecku. Ich treści, formy, metody muszą 

być maksymalnie dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka i skierowane 

na wyeliminowanie wykrytych w mowie nieprawidłowości. Objęcie dziecka zajęciami 

logopedycznymi wymaga zgody rodziców. Po badaniu mowy rodzice powinni być 

powiadomieni o stanie mowy dziecka. Jest to konieczne ze względu na współpracę.  

Niezbędnym jest również aby rodzice nawiązywali kontakt z logopedą w celu 

postępów terapii. Codzienne ćwiczenia są niezbędne do uzyskania pożądanego efektu 

logopedycznego. Zajęcia te organizowane są w krótkich odstępach czasu w atmosferze 

życzliwości, zaufania, zrozumienia i konsekwencji.  

W pracy z dzieckiem wychodzi się od treści znanych i łatwych. Podstawową pracy są 

ćwiczenia w formie zabaw i gier. Oprócz nich terapia zawiera elementy ćwiczeń słuchowych, 

słuchowo – językowych, ruchowych, motoryki małej jak i dużej z wykorzystaniem ćwiczeń 

ruchów naprzemiennych.  
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Etapy terapii. 

 Korekta zaburzeń artykulacyjnych składa się ze ściśle ustalonych, następujących po 

sobie etapów: 

1. Przygotowawczy – to zespół czynności przygotowujących do właściwej pracy 

logopedycznej. Są to ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, oddechowe, 

fonacyjne, rytmizujące, słuchowe. 

2. Właściwej pracy logopedycznej – wywołuje się w izolacji prawidłową artykulację 

głoski. 

3. Utrwalanie wywołanego dźwięku – stabilizowania go w mowie kontrolowanej. 

Polega na utrwaleniu prawidłowej artykulacji w izolacji, sylabach, nagłosie, 

śródgłosie, wygłosie i w sąsiedztwach fonetycznych. 

4. Automatyzacji wywołanego dźwięku – to etap realizowania konkretnego dźwięku  

w mowie spontanicznej. 

Etapy terapii Rodzaje ćwiczeń Zamierzone osiągnięcia dzieci 

Ćwiczenia 

przygotowujące 

artykulatory do 

wywołania 

zaburzonych głosek 

Ćwiczenia oddechowe 

- prawidłowo gospodaruje oddechem, 

- potrafi oddychać torem brzusznym, 

- różnicuje fazy oddychania (wdech, wydech), 

- potrafi wydłużyć fazę wydechową, 

- umie ekonomicznie zużywać powietrze podczas 

mówienia 

Ćwiczenia narządów 

artykulacyjnych: 

języka, warg, 

podniebienia 

miękkiego, żuchwy 

- sprawnie wykonuje ćwiczenia języka, warg, 

podniebienia i żuchwy, 

- świadomie kieruje ruchami narządów 

artykulacyjnych, 

- pracuje nad uwrażliwieniem miejsc i ruchów w 

jamie ustnej, 

- opanował koordynację ruchową aparatu 

artykulacyjnego, 

- umie prawidłowo połykać 

Ćwiczenia 

emisyjno - głosowe 

- mówi z odpowiednią intonacją, 

- właściwie modeluje glos, 

 

Ćwiczenia właściwe 

z zakresu korekcji 

wad wymowy 

 

Wywołanie głoski w 

izolacji 

- różnicuje głoski o podobnym brzmieniu. 

- rozpoznaje głoskę w nagłosie, śródgłosie, wygłosie 

wyrazów, 

- potrafi prawidłowo ułożyć narządy artykulacyjne, 

- prawidłowo wybrzmiewa głoskę w izolacji, 

Utrwalenie głoski na - prawidłowo realizuje głoskę w logotomach, 



 
7 

materiale językowym 

w logotomach, 

wyrazach 

i zdaniach 

wyrazach (w nagłosie, śródgłosie, wygłosie), 

- układa sylaby, wyrazy zdania z utrwalaną głoską, 

- tworzy sylaby, wyrazy zdania z utrwalaną głoską, 

Ćwiczenia utrwalające 

wywołaną głoskę 

- prawidłowo realizuje głoskę w wierszykach, 

piosenkach, wyliczankach, powiedzeniach 

Automatyzacja 

poprawnej wymowy w 

mowie spontanicznej 

- realizuje głoskę w mowie spontanicznej, 

- opowiada ilustracje i historyjki obrazkowe, 

- prawidłowo stosuje głoskę w rozmowach 

kierowanych 

Ćwiczenia 

wspomagające 

terapię logopedyczną 

 

Ćwiczenia ortofoniczne 

- potrafi naśladować dźwięki otaczającego świata 

(gwizd, śpiew ptaków, syczenie węża), 

- naśladuje głosem czynności fizjologiczne 

organizmu (chuchanie, dmuchanie) 

Ćwiczenia stymulujące 

rozwój słuchu 

fonematycznego 

- różnicuje i identyfikuje dźwięki mowy ludzkiej, 

- dokonuje analizy i syntezy, 

- różnicuje głoski, sylaby opozycyjne i wyrazy 

zbliżone brzmieniowo, różniące się tylko jedną 

głoską, 

- jest świadomy różnic między sylabami, wyrazami 

Ćwiczenia i zabawy z 

muzyką – logorytmika 

- prawidłowo wystukuje rytm, 

- mówi rytmicznie wyrazy i zdania, 

- realizuje ruchowo rytmy muzyczne, 

- rytmizuje wypowiedź 

Ćwiczenia stymulujące 

ogólny rozwój dziecka 

- wzbogaca słownik czynny i bierny, 

- zapamiętuje zdania, zagadki, wierszyki, 

- wykonuje ćwiczenia na koordynację wzrokowo – 

słuchowo – ruchową, 

rozwijające pamięć, myślenie i orientację 

przestrzenną 

Kształtowanie twórczej 

aktywności słownej 

- opowiada własnymi słowami krótki tekst, 

- układa rymy, rymowanki, wierszyki, 

- tworzy swobodne teksty, 

- posługuje się poprawną polszczyzną, - wskazuje 

różnice między gwarą a językiem literackim 
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METODY PRACY: 

1. metoda pokazowa, 

2. przekształceń artykulacyjnych, 

3. mechaniczna, 

4. dotyku i czucia skórnego, 

5. autokontroli słuchowej, 

6. zabawowa, 

7. elementy metody krakowskiej i logorytmiki 

 

EWALUACJA 

Nadrzędnym celem terapii logopedycznej jest wykrywanie i usuwanie zaburzeń mowy. 

Osiągnięcie tego celu świadczy o powodzeniu terapii. 

Miernikiem oceny pracy logopedycznej jest osiągnięcie  następujących efektów: 

a) skorygowanie zaburzeń wymowy (dziecko potrafi prawidłowo wymawiać zaburzone 

głoski w izolacji, wyrazach, zdaniach, mowie spontanicznej), 

b) wzrost czynnego i biernego słownika dziecka (dziecko operuje coraz bogatszym 

słownikiem), 

c) prawidłowe stosowanie form gramatycznych i ortograficznych, 

d) usprawnienie techniki czytania i pisania,  

e) prawidłowy rozwój emocjonalno – społeczny (dziecko chętnie wypowiada się, 

uczestniczy w życiu klasy). 

Postępy terapeutyczne przebiegają w indywidualnym tempie dla każdego dziecka. 

Zadaniem nauczyciela – logopedy jest właściwe i systematyczne diagnozowanie poziomu 

umiejętności dziecka, ocena jakości i tempa zmian, dostosowanie metod, zasad i środków 

terapii do potrzeb i możliwości dziecka. W pracy z dzieckiem konieczne jest indywidualne 

podejście i odpowiednia motywacja, wówczas zostaną osiągnięte zamierzone cele. Praca 

wymaga cierpliwości, wytrwałości i zaangażowania zarówno ze strony dziecka, logopedy jak 

i domu rodzinnego.  
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HARMONOGRAM PRACY LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 

2021/2022 

 

1. Poinformowanie nauczycieli o zasadach współpracy, celach i specyfice pracy 

logopedycznej oraz ustalenie terminów badań diagnostycznych uczniów konkretnych 

klas  i grup przedszkolnych– wrzesień. 

2.  Badania diagnostyczne „Kwestionariuszem obrazkowym”  przedszkolaków i uczniów 

klas 1 – 3  kontynuujących terapię z poprzedniego roku – wrzesień. 

3. Opisanie diagnoz logopedycznych badanych dzieci, skompletowanie grup, 

przekazanie informacji wychowawcom poszczególnych klas – wrzesień/październik. 

4. Przekazanie przez wychowawców rodzicom dzieci włączonych na zajęcia 

logopedyczne informacji o konkretnych terminach zajęć logopedycznych dzieci w 

przedszkolu/szkole oraz możliwościach współpracy  – wrzesień.  

5. Prowadzenie konsultacji z wychowawcami klas o postępach w terapii logopedycznej 

dzieci uczestniczących w zajęciach – styczeń i czerwiec. 

6. Prowadzenie obserwacji dzieci poddawanych oddziaływaniom logopedycznym na 

lekcjach, uroczystościach klasowych, szkolnych oraz w świetlicy – od września do 

czerwca.. 

7. Przekazanie radzie pedagogicznej sprawozdania z pracy za I semestr roku szkolnego – 

styczeń/luty. 

8. Podsumowanie skuteczności terapii w danym roku szkolnym poprzez weryfikację listy 

dzieci zakwalifikowanych na zajęcia logopedyczne – czerwiec. 

9. Przekazanie radzie pedagogicznej sprawozdania z zajęć logopedycznych za II semestr 

roku szkolnego – czerwiec. 

10. Podjęcie współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną  

w Pajęcznie w celu wymiany doświadczeń oraz informacji na temat uczniów 

biorących udział w zajęciach logopedycznych w szkole i poradni – od września do 

czerwca. 

11.  Prowadzenie starań mających na celu doposażenie gabinetu logopedycznego  

w stosowne pomoce dydaktyczne i sprzęt wspomagający terapię – od września do 

czerwca. 

logopeda, Katarzyna Mruszczyk 
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