Cennik
Obowiązuje od 01.02.2020r

Konsultacja
Pedagogiczna
Logopedyczna / Neurologopedyczna
wywiad z rodzicami/rodzicem
obserwacja dziecka /rozmowa z dzieckiem

Psychologiczna
wywiad z rodzicami/rodzicem

Psychologiczna

60min - 120 zł
90 min - 150 zł
120min - 200 zł
60min - 120 zł
90 min - 150 zł
120min - 200 zł

rozmowa z dzieckiem/obserwacja dziecka

60min - 100 zł

Fizjoterapeutyczna
wywiad, badanie, ocena diagnostyczna zalecenia

Konsultacja po wykonaniu diagnozy (omówienie wyników i zaleceń
terapeutycznych) - bezpłatna

Diagnoza
Logopedyczna

60min - 200 zł

badanie logopedyczne/opis/zalecenia

Neurologopedyczna

60min - 250 zł

badanie neurologopedyczne/opis/zalecenia

Przyczyn trudności szkolnych

2x60min - 400 zł

diagnoza psychologiczno-pedagogiczna, opis, zalecenia
wiek: 7/9 lat; 10/12 lat; gimnazjum, szkoła średnia

Rozwoju psychomotorycznego dziecka 5/6 lat
(gotowość szkolna)

2x60min - 300 zł

diagnoza psychologiczno-pedagogiczna, opis, zalecenia

Ryzyka wystąpienia dysleksji i dyskalkulii

2x60min - 350 zł

diagnoza pedagogiczna, opis, zalecenia
wiek: 3/7 lat

Dyskalkulii 10/12 lat

2x60min - 350 zł

diagnoza psychologiczno-pedagogiczna, opis, zalecenia

Gotowości matematycznej i ryzyka dyskalkulii
diagnoza pedagogiczna, opis, zalecenia
wiek: 5/6 lat

60min - 250 zł

Centralnego przetwarzania słuchowego (CAPD)
diagnoza funkcji słuchowych, opis, zalecenia
Audiometria (fizjologiczne badanie słuchu)

60min - 200 zł
60min - 150zł
4x60min - 600 zł

Funkcjonalna
zespół diagnostyczny: psycholog, pedagog, neuroogopeda
wywiad pogłębiony, obserwacja specjalistyczna, opis,
zalecenia

Poziomu rozwoju intelektualnego

60min - 200 zł

diagnoza psychologiczna, opis, zalecenia

Poziomu rozwoju emocjonalnego

60min - 150 zł

diagnoza psychologiczna, opis, zalecenia
wiek: 3/6 lat

60min - 150 zł

Poziomu rozwoju dziecka
diagnoza psychologiczna, opis, zalecenia
wiek: 1/12 r.ż

Profilu sensorycznego dziecka

60min - 150 zł

diagnoza pedagogiczna, opis, zalecenia
wiek: 3/10 lat

Więzi rodzinnych

60min - 150 zł

psychologiczna, opis, zalecenia
wiek: 3/12 lat

Zaburzeń okresu adolescencji (dorastania)

60min - 150 zł

diagnoza psychologiczna, opis, zalecenia

Testy do diagnozy pogłębionej

każdy test - 50 zł

Terapia
Logopedyczna
indywidualna, logopeda/neurologopeda

Neurologopedyczna
indywidualna, neurologopeda

Jąkania

30min - 65 zł
45 min - 75 zł
60min - 85 zł
30min - 75 zł
(2 x tygodniowo)
45min - 80 zł

indywidualna, neurologopeda

Pedagogiczna
indywidualna, pedagog

Psychologiczna

30min -–60 zł
45min - 70 zł
60min - 80 zł
90min - 110 zł
60min - 120 zł

indywidualna, psycholog

Fizjoterapia

30min - 60zł

fizjoterapeuta / rehabilitant
Psychoterapia
psychoterapeuta / psycholog

60min - 90 zł
60min - 120 zł
90min - 200 zł

Wspomaganie rozwoju zajęcia indywidualne
Stymulacja funkcji percepcyjno-motorycznych
3/6 lat

30min - 60 zł
45 min - 70 zł
60min - 80 zł

pedagog, przygotowanie do nauki czytania i pisania

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
metodą sylabową 3/6 lat
pedagog, metoda krakowska

Dziecięca matematyka 3/6 lat
pedagog, metoda prof. E Gruszcyk-Kolczyńskiej
(kształtowanie umiejętności matematycznych/zapobieganie
dyskalkulii)

Metoda Dobrego Startu

30min - 60 zł
45 min - 70 zł
60min - 80 zł
30min - 60 zł
45 min - 70 zł
45 min - 70 zł

pedagog, metoda prof. M. Bogdanowicz
(jednoczesne rozwijanie funkcji odpowiedzialnych za
proces nauki czytania i pisania)

Wspomaganie rozwoju zajęcia grupowe
Trening koncentracji
pedagog

Przygody Języczka Podróżniczka
neurologopeda logopeda
Dziecięca matematyka
pedagog

Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
pedagog

60min -50zł
45min - 50zł
45min -– 50 zł
60min - 50zł
( 4x w miesiącu)

W zajęciach grupowych rozliczenie finansowe

pobierane jest za cały miesiąc i nie zależny od ilości
zajęć przepracowanych przez dziecko (nieobecności).
Opłaty za terapię indywidualną oraz indywidualne
wspomaganie rozwoju, pobierane są każdorazowo po
zakończeniu zajęć.
Koszty diagnozy regulowane są na początku procesu
diagnostycznego (pierwsze spotkanie).
Wyrażenie chęci rozpoczęcia terapii lub wspomagania
rozwoju w Gabinecie Edukacyjno-Terapeutycznym
Dobry Start - określone jest pisemnie, w formie
kontraktu dwustronnego, który ma charakter umowy
cywilno-prawnej.

