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Standardy diagnozy psychologicznej na terenie Specjalistycznej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi 

w Krakowie w czasie epidemii COVID-19: 

 

Każdy psycholog w trakcie przeprowadzania badań i bezpośredniej pracy z dzieckiem przestrzega i 

stosuje się do regulaminu i procedur pracy przyjętych w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi. 

 

1. Wywiad psychologiczny i omówienie wyników badań przeprowadzamy zdalnie, przez telefon lub 

wybrany komunikator. 

2. Pierwszeństwo przyjęcia na badania mają uczniowie, których diagnoza jest w sprawie:  

 orzekania na Zespole Orzekającym,  

 dostosowania warunków przeprowadzania egzaminów zewnętrznych  

( uczniowie klas VII i II klasy LO, III klasy technikum),  

 informacji dla lekarzy specjalistów,  

 zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.  

Ostateczna decyzja przyjęcia dziecka na badania należy do psychologa diagnozującego. 

3. W każdej sali, w której odbywa się diagnoza znajduje się komplet testów, potrzebnych do 

przeprowadzenia badań. Testy nie mogą być przenoszone do innego gabinetu. 

4. Każdy psycholog ma własny zestaw arkuszy potrzebnych do badań, długopis, stoper. 

5. Dokumenty uzupełniające potrzebne w procesie diagnostycznym ( opinia ze szkoły, wyniki badań 

lekarskich, ksero zeszytów ) przesyłane są w formie skanu, zdjęcia na indywidualny adres mailowy 

diagnosty. 

6. W procesie diagnostycznym staramy się wykorzystywać testy nie wymagające dotyku ze strony 

dziecka tzw. „papierowe”: 

 Test Cattela 

 Test Ravena 

 Skrócona Skala Stanforda – Bineta 

 Baterie Metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych 

 IDS – część społeczno – emocjonalna 

 Kwestionariusz „Ja i moja szkoła” 

 Test Bentona 

W przypadku konieczności użycia Testów Wechslera lub Skali Stanforda – Bineta konieczne jest 

dopilnowanie aby dziecko i badający miało założone rękawiczki, pomoce których dotyka dziecko należy po 

badaniu zdezynfekować i zostawić na czas przynajmniej 12 godzinnej kwarantanny . 

Testy do diagnozy oraz materiały wykorzystywane w trakcie badań będą podlegały dezynfekcji z pomocą 

sprzętu specjalistycznego  do tego typu działań (lampa UV lub ozonator ) 
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