
Wynagrodzenie dla Psychologów – rekrutacja i koordynacja: 

- 300zł brutto za koordynację, jeśli będzie co najmniej 15 uczniów z danej szkoły, z którymi zrealizowane będzie 

badanie, 

- 50zł brutto za przeprowadzenie testu Catella z zakwalifikowaniem do grupy 7. uczniowie zdolni oraz uzyskaniem 

wskazań nauczyciela na Formularzu Rekomendacji Nauczycielskich. 

 

Wynagrodzenie dla Psychologów – badania: 

GRUPA 1 

1. Dzieci, dla których są przewidziane jedynie: SES oraz SKALE OBSERWACYJNE wypełniane przez rodzica 

i nauczyciela – 50 zł brutto za całość 

2.  Dzieci, dla których są przewidziane: SES, SKALE OBSERWACYJNE oraz ABAS wypełniane przez rodzica 

i nauczyciela – 75 zł brutto za całość 

  

GRUPA 2-10 

1. Dzieci do 5 roku życia, które nie są badanie aplikacją komputerową, a dla których przewidziane są jedynie SES 

oraz SKALE OBSERWACYJNE wypełniane przez rodzica i nauczyciela – 50 zł brutto za całość 

2. Dzieci powyżej 5 roku życia – badanie aplikacją komputerową oraz SES, a do wieku 9,11;30  również SKALE 

OBSERWACYJNE wypełniane przez rodzica i nauczyciela (za SES oraz SKALE OBSERWACYJNE nie ma dodatkowego 

wynagrodzenia): 

  

- 75zł brutto za sesję z dzieckiem, w której będzie brało udział dziecko z jednej z poniższych grup:  

•          grupa 2. osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  

•          grupa 6. osoby z zaburzeniami komunikacji językowej, 

•          grupa 7. uczniowie zdolni (o ponadprzeciętnym potencjale poznawczym), 

•          grupa 8. osoby  dwujęzyczne, 

•          grupa 9. osoby z ADHD, 

•          grupa 10. osoby z dysleksją, 

- 90zł brutto za sesję z dzieckiem, w której będzie brało udział dziecko z jednej z poniższych grup:  

•          grupa 3. osoby z zaburzeniami  ze spektrum autyzmu w tym  zespołem Aspergera,  

•          grupa 4. osoby z dysfunkcją wzroku, 

•          grupa 5. osoby  z dysfunkcją słuchu, 

  

Wynagrodzenie wypłacane jest zawsze za 2 sesje, nawet jeśli badanie zakończy się podczas 1. 

  

Badanie IDS-P – 75 lub 90 zł brutto w zależności od grupy SPE 

Badanie WISC-V – 3x 75 lub 90 zł brutto w zależności od grupy SPE 

 

Wynagrodzenie dla Psychologów będzie płatne w sytuacji, w której badanie dla danego dziecka będzie 

zrealizowane w całości, tzn. przeprowadzone będą wszystkie zakładane sesje (w pełni zrealizowane) i PBS 

otrzyma komplet wymaganych materiałów (dostarczenie potrzebnych dokumentów dotyczących dziecka, rodzica 

i nauczyciela, w tym również dokumentów z etapu rekrutacji). 

 

 


