
KONSULTACJE SPECJALISTÓW I TERAPEUTÓW

PSYCHOLOG

 Konsultacja psychologiczna  (1h)                                                          100 zł

 Diagnoza psychologiczna (2h)                                                                                                     200 zł

 Omówienei diagnozy + opinia                                                                                                        50 zł

 Terapia psychologiczna  (30 min/1h)                                                                         75 zł / 100 zł

 Pakiet 4 spotkań (4*30 min/4*1h)                                                                          260 zł  / 360 zł

PEDAGOG

 Konsultacja pedagogiczna (1h)                                                                                                   100 zł

 Diagnoza pedagogiczna (2h)                                                                                                        200 zł

 Omówienei diagnozy + opinia                                                                                                        50 zł

Terapia: 

Pedagog (30 min/1 h)                                                                                                                      75 zł /100 zł

Oligofrenopedagog (30 min/1 h)                                                                                                75 zł / 100 zł

Pakiet 4 spotkań  (4*30 min/4*1h)                                                                                         260 zł / 360 zł

LOGOPEDA       

 Konsultacja logopedyczna (1h)                 100 zł

 Diagnoza logopedyczna (1h)                   200 zł

 Omówienei diagnozy + opinia                                                                                                        50 zł

 Terapia logopedyczna (30 min/1h)                                                                             75 zł / 100 zł

 Pakiet 4 spotkań (4*30 min/ 4*1h)                                         260 zł / 360 zł

FIZJOTERAPEUTA

 Konsultacja fizjoterapeutyczna (1h)                                                                                          100 zł

 Terapia fizjoterapeutyczna (30 min/1 h)                                                                  70 zł / 110 zł

 Pakiet 4 spotkań (4*30 min/ 4*1h)                                         240 zł / 400 zł
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TERAPIA SI

 Diagnoza do terapii SI - dwa spotkania dziecko + rodzic                                                    180 zł

 Diagnoza do terapii SI – dwa spotkania dziecko poniżej 4 roku życia +rodzic             200 zł

 Terapia SI  (30 min/1h)                                                                                                     70 zł/100 zł

TESTY I BADANIA

 Badanie psychologiczne pod kątem gotowości szkolnej                                             300 zł
(badanie może być poszerzone o dodatkowe konsultacje specjalistyczne – zgodnie z 
aktualnym cennikiem – przed wydaniem opinii, jeśłi diagnosta uzna to za konieczne)  

 Badanie pedagogiczne pod kątem gotowości szkolnej                                                 300 zł
(badanie może być poszerzone o dodatkowe konsultacje specjalistyczne – zgodnie z 
aktualnym cennikiem – przed wydaniem opinii, jeśłi diagnosta uzna to za konieczne)  

 Badanie trudności szkolnych, dysleksji , ryzyka dysleksji dla uczniów szkół          600 zł
podstawowych ( badanie pedagoga -2 h+ badanie psychologa -2 h+ pisemny opis 
badania)                                                                                                                                              
(badanie może być poszerzone o dodatkowe konsultacje specjalistyczne – zgodnie z 
aktualnym cennikiem – przed wydaniem opinii, jeśłi diagnosta uzna to za konieczne)  

 Badanie noworodka              550 zł
( badanie neurologopedy + badanie psychologa + badanie fizjoterapeuty + pisemny opis 
badania)                                                                                                                                              
(badanie może być poszerzone o dodatkowe konsultacje specjalistyczne – zgodnie z 
aktualnym cennikiem – przed wydaniem opinii, jeśłi diagnosta uzna to za konieczne)  

 Skala Inteligencji Stanford – Binet                                                                                       400 zł
(czas 2- 3 h – w zależności od wieku dziecka + omówienie testu + pisemny opis ) 

 Test DSR                             250 zł
Test + pisemny opis testu

 Test IDS (od 3- 5 roku życia)                                                                                                    200 zł
Test + pisemny opis testu

 Test KORP ( Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego)                                                300 zł
Test + pisemny opis testu

 Test KOLD ( Karty Oceny Logopedycznej Dziecka)                                                       300 zł
Test + pisemny opis testu

 Test KOSF  ( ocena słuchu fonemowego)                                           150 zł
Test + pisemny opis testu

 TEST ZAGROŻENIA DYSLEKSJĄ (do 7 roku życia)              130 zł

 TERAPIA RĘKI      1 godzina                                           80 zł

  KLUB MALUCHA ( spotkanie)  40 zł
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TUS – Trening Umiejętności Społecznych (grupa 3-5 dzieci)                                              45 zh/h

    

TRENING SŁUCHOWY NEUROFLOW (od października 2021)

 Diagnoza wstępna              230 zł

 Terapia I etap              270 zł

 Terapia II etap                                                                                                      260 zł

 Terapia III etap                                                                                                                               250 zł

 Diagnoza  kontrolna                      150 zł

 Indywidualny trening z terapeutą                     90 zł

INNE USŁUGI

 Wydanie opinii wraz ze wskazaniami do pracy dla nauczycieli i rodziców        150 zł

 Informacja o wynikach badań              100 zł

 Krótka informacja o dziecku                                                                                                      50 zł
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