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Specjalistyczna Poradnia               
Wczesnej Pomocy                        

Psychologiczno - Pedagogicznej                     
w Krakowie 

 
publiczna oświatowa poradnia 

dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi 
 

oferta bezpłatnej pomocy                   
diagnostycznej i terapeutycznej dla dzieci 

mieszkających na terenie Krakowa 
 

pomoc dzieciom od chwili urodzenia aż do 
rozpoczęcia nauki w szkole 

zgłoszenie dziecka nie wymaga skierowania 
 

 



 

 
 

Poradnia zatrudnia: 
 

psychologów, pedagogów, logopedów 
i neurologopedów, fizjoterapeutów 

i rehabilitantów, pedagogów specjalnych  
(oligofrenopedagogów, surdopedagogów, 

tyflopedagogów), specjalistów terapii 
psychopedagogicznej i pedagogicznej oraz wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka 
a także lekarzy - konsultantów. 

 
 

Nasi pracownicy są przygotowani do prowadzenia: 
terapii integracji sensorycznej, terapii karmienia, 
 terapii EEG-biofeedback, terapii behawioralnej, 

wspomagających i alternatywnych metod komunikacji, 
 treningu słuchowego 

 oraz zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców. 

  
OBSZARY DZIAŁALNOSCI 

SPECJALISTYCZNEJ PORADNI 
WCZESNEJ POMOCY 

PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ  
W KRAKOWIE 

 
 

ZESPÓŁ KONSULTACYJNY 
 
Oferujemy pomoc w zakresie wstępnej 
wielospecjalistycznej diagnozy dla dziecka do 
6 roku życia. 
Każdy rodzic z Krakowa zaniepokojony 
przebiegiem rozwoju swojego dziecka może 
zgłosić się na spotkanie z Zespołem 
Konsultacyjnym, po którym uzyskuje 
wsparcie informacyjne, wstępną diagnozę  
i ewentualną ofertę objęcia terapią. 
 
 
PORADNICTWO – DIAGNOZA I TERAPIA 
 
Dzieci niepełnosprawne oraz takie, których 
rozwój jest  opóźniony lub zaburzony, mogą 
być objęte opieką, w ramach której mają 
zapewnioną diagnozę i udział w terapii. 
Z pomocy może korzystać  jednocześnie 
rodzina dziecka. 
 
Zajęcia odbywają się w formie spotkań 
indywidualnych, pracy w dwójkach oraz 
terapii w grupie. W spotkaniach, w zależności 
od wieku i możliwości dzieci, uczestniczyć 
mogą rodzice lub rodzina. 
 

 ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY 
 
W Poradni pracuje Zespół Orzekający, 
wytypowany przez Kuratora Oświaty     
Krakowie, do orzekania dla uczniów 
niewidomych i słabowidzących, niesłyszących 
i słabosłyszących oraz dla uczniów  
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. 
 
Orzeczenia oraz Opinie o potrzebie 
wczesnego wspomagania rozwoju, z uwagi 
na powyższe niepełnosprawności  wydawane 
są dla miasta Krakowa oraz powiatów: 
proszowickiego, suskiego, miechowskiego  
i olkuskiego. 

ZESPÓŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA 
ROZWOJU DZIECKA 

Na terenie Poradni działa 
wielospecjalistyczny Zespół, który realizuje 
zajęcia na podstawie Opinii o potrzebie 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 
wydanych przez poradnie psychologiczno – 
pedagogiczne. 

 
 


