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Nowoczesne Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju Dzieci

CENNIK 2019-09
Zajęcia

Czas trwania

Cena brutto

Konsultacja / Diagnoza logopedyczna

60 min

120 zł

Diagnoza neurologopedyczna

60 min

120 zł

Terapia Logopedyczna (45)

45 min

80 zł

Terapia Logopedyczna (30)

30 min

60 zł

Diagnostyka metodą Warnkego z omówieniem wyników + raport pisemny

60 min

150 zł

Diagnoza trudności szkolnych / dysleksji

120 - 150 min

270 zł

Badanie gotowości szkolnej + pisemna opinia

120 - 150 min

250 zł

2-3 spotkania po 60 min

280 zł

Integracja Sensoryczna - terapia

50 min

80 zł

Terapia trudności szkolnych i dysleksji z wykorzystaniem metody
Warnkego i sensomotoryki

45 min

80zł

Techniki szybkiego uczenia się i zapamiętywania

60 min grupowe

40 zł / os

Trening umiejętności społecznych dla dzieci z Zespołem Aspergera

75 min grupowe

55 zł / os

45 min

80 zł

Trening umiejętności społecznych dla dzieci przedszkolnych i szkolnych

60 min grupowe

50 zł /os

Grafomotoryka

45 min grupowe

35 zł

Zabawy z ortografią

45 min grupowe

35 zł /os

Zabawy matematyczne

45 min grupowe

35 zł /os

Pierwszak na medal – przygotowanie do szkoły, profilaktyka trudności
szkolnych

45 min grupowe

35 zł /os

45 min grupa 8m-2 r.ż

35zł / os

45 min grupa 2-4 lata

35zł / os

Przy płatności z góry za m-c

30 zł / os

45 min indywidualne

60 zł

45 min grupowe

40 zł / os

45 min indywidualne

80 zł

45 min grupowe

45 zł / os

Integracja Sensoryczna – diagnoza (Test-SCSIT) z omówieniem wyników

Indywidualna terapia dla dzieci z Zespołem Aspergera

Zajęcia ogólnorozwojowe dla niemowląt i małych dzieci (grupowe)

Muzykoterapia

Rehabilitacja głosu

•
•

•

Płatności dokonywane są gotówką na pierwszych zajęciach w miesiącu lub przelewem na konto z góry za min.
jeden miesiąc.
Zasady odwoływania i odrabiania zajęć zawarte są w regulaminie.
Zajęcia terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu. Inna częstotliwość zajęć ustalana jest indywidualnie po
konsultacji z prowadzącym oraz zgodnie z zaleceniami dotyczącymi skuteczności terapii.

