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Wstęp:
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku
w roku szkolnym 2011/2012 oferuje:
W zakresie diagnozy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

diagnoza przyczyn zaburzeń integracji sensoryczno – motorycznej,
diagnoza logopedyczna,
diagnoza rozwoju psychoruchowego,
diagnoza rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego dzieci,
diagnoza pod kątem oceny dojrzałości szkolnej,
diagnoza przyczyn trudności dydaktycznych i trudności wychowawczych,
diagnoza dysleksji rozwojowej (trudności w czytaniu i pisaniu) oraz dyskalkulii (trudności w
uczeniu się matematyki),
diagnoza uczniów zdolnych,
diagnoza dzieci z uszkodzonych słuchem, wzrokiem oraz z autyzmem,
diagnoza dzieci z zaburzeniami w zachowaniu, zagrożonych uzależnieniem, niedostosowanych społecznie,
diagnoza preferencji zakresie predyspozycji zawodowych uczniów gimnazjów zakresie szkół
ponadpodstawowych,
diagnoza uczniów przechodzących do oddziałów przysposabiających do pracy (w tym również w strukturach OHP).

W zakresie terapii:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

indywidualna terapia zaburzeń integracji sensoryczno – motorycznej,
wczesne wspomaganie rozwoju,
wszechstronna stymulacja rozwoju dziecka,
indywidualna terapia logopedyczna dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy,
jąkających się i dzieci do 3 r.ż.
zajęcia terapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (przemoc, alkoholizm, konflikty w
rodzinie),
zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi,
terapia pedagogiczna dla dzieci z trudnościami w nauce,
terapia aktywująca funkcje uczestniczące w procesie uczenia się matematyki uczniów klas 0 –
III,
terapia dzieci dyslektycznych z zastosowaniem nowoczesnych metod,
terapia dzieci moczących się,
terapia EEGBiofeedback,
artterapia.

W zakresie doradztwa:
•
•
•

doradztwo wychowawcze dla rodziców i nauczycieli (trudności wychowawcze, problemy
okresu dojrzewania, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania i inne),
orientacja i poradnictwo zawodowe, pomoc w przygotowaniu do wyboru kierunku dalszego
kształcenia i wyboru zawodu,
działania mediacyjne między stronami konfliktu (uczniami, rodzicami, nauczycielami),
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•
•

działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,
doradztwo w zakresie diagnozy z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej (SGS) i wspomagania dzieci pięcioletnich w osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole.

W zakresie profilaktyki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

popularyzowanie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
prelekcje dla rodziców zgodne ze zgłaszanymi potrzebami,
zajęcia warsztatowe dla rodziców w zakresie rozwoju ich umiejętności wychowawczych,
prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
organizowanie spotkań tematycznych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z zakresu
orientacji i poradnictwa zawodowego,
udzielanie wsparcia metodycznego początkującym szkolnym doradcom zawodowym lub pedagogom realizującym zadania w zakresie doradztwa zawodowego,
motywowanie uczniów do wybierania i kontynuowania nauki w zawodzie,
pomoc w planowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej,
udzielanie konsultacji rodzicom, nauczycielom i innym osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą,
udzielanie wsparcia pedagogom, psychologom szkolnym, logopedom, nauczycielom w rejonie
działania poradni.

W poradni działają Zespoły Orzekające, które na wniosek rodziców/opiekunów prawnych
wydają orzeczenia:
I.

O potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy:
1. O potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych:
a) niesłyszących i słabo słyszących,
b) niewidomych i słabo widzących,
c) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, stopniu umiarkowanym lub
znacznym,
e) z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera ,
f) ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
2. O potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.
3. O potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie lub zagrożonej niedostosowaniem społecznym.

II.

O potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

III.

O potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla
dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola
lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.
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IV.

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Oferta dla rodziców:
Termin, miejsce oraz forma do ustalenia.
Na terenie PP-P:

• Terapia Rodzin.
Prowadząca: mgr Dorota Sokołowska-Łoboda
• Szkoła dla rodziców – cykl 10 spotkań dla 10 -15 -osobowej grupy.
Prowadzące: mgr Dorota Sokołowska – Łoboda, mgr Luiza Rajkowska
• „Zamiast klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice.”
Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców małych dzieci.
Prowadząca: mgr Honorata Jamróz
• „Warsztaty dla Mamy i Taty.” – program autorski.
Spotkania o charakterze psychoedukacyjnym dotyczącym rozwoju i wychowania małych dzieci. Cykl 5 spotkań o zróżnicowanej tematyce dla 10-12 osobowej grupy.
Prowadząca: mgr Honorata Jamróz
•

Spotkania z rodzicami dzieci objętych zajęciami w ramach wczesnego wspomagania
rozwoju.
Prowadzące: mgr Magdalena Rojewska, mgr Elżbieta Brilowska, mgr Honorata Jamróz, mgr Gabriela Malinowska, mgr Marta Mossakowska
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Na terenie szkół:
• „Przejawy i powody lęków u dzieci”.
Prelekcja dla rodziców dzieci przedszkolnych oraz rodziców dzieci młodszych klas
szkół podstawowych.
Prowadząca: mgr Katarzyna Oleszkiewicz
• Jak motywować dzieci do nauki?
Prelekcja dla rodziców dzieci z klas I-III szkół podstawowych.
Prowadząca: Katarzyna Oleszkiewicz
• Wspomaganie rozwoju sensorycznego dziecka.
Prowadząca: mgr Gabriela Malinowska
• „Każdy może być dobrym rodzicem”.
Prowadząca: mgr Honorata Jamróz
• Dobry start – czyli jak ułatwić dziecku adaptację w przedszkolu.
Prowadzące: mgr Honorata Jamróz, mgr Elżbieta Brilowska.
• „Rola rodzica w przygotowaniu dziecka do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnozawodowej” - zebrania informacyjne dla rodziców uczniów kończących gimnazjum.
Indywidualne konsultacje dla rodziców uczniów zainteresowanych wyborem zawodu,
kierunku kształcenia i zmianą szkoły.
Prowadzące: mgr Luiza Rajkowska, mgr Renata Żukowska
•

Spotkania dla rodziców i nauczycieli „Pro-ana”, uzależnienia od Internetu, cyberprzemoc.
Prowadzące: mgr Danuta Hałasiewicz-Tokarska,
mgr Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk

•

Jak chronić dziecko przed negatywnym wpływem rówieśników?
(Szkolenie dla rodziców dzieci ze szkół podstawowych)
Prowadzące: mgr Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk,
mgr Danuta Hałasiewicz-Tokarska, mgr Emilia Sztark
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Oferta zajęć dla dzieci i młodzieży:
Na terenie PP-P:
• Terapia zaburzeń integracji sensoryczno – motorycznej.
-

u dzieci z dysleksją, ADHD, autyzmem, zespołem Downa i MPD,
niemowląt w zakresie ryzyka zaburzeń integracji sensorycznej.
Prowadzące: mgr Gabriela Malinowska, mgr Elżbieta Brilowska,

• Terapia logopedyczna dzieci do 3.r.ż., dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci z
różnymi niepełnosprawnościami.
Prowadząca: mgr Magdalena Rojewska
• Terapia logopedyczna dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Prowadzące: mgr Małgorzata Daglis – Hopało
•

Zajęcia z dziećmi w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju (od wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole).
Prowadzące: mgr Magdalena Rojewska, mgr Elżbieta Brilowska, mgr Honorata Jamróz, mgr Gabriela Malinowska, mgr Marta Mossakowska

• „PODRÓŻE-NIEDUŻE”. Klub Małego odkrywcy. – innowacja pedagogiczna.
Cykl zajęć grupowych dla dzieci przedszkolnych o specjalnych potrzebach edukacyjnych i z opóźnieniami w rozwoju zdolności komunikacyjnych.
Prowadzące: mgr Magdalena Rojewska, mgr Elżbieta Brilowska,
• Grupowe zajęcia dla dzieci z ryzyka dysleksji dla klas IV-VI.
Prowadzące: mgr Danuta Stępień, mgr Jolanta Natora
• Warsztaty ortograficzne dla uczniów klas VI oraz dla uczniów gimnazjów.
Prowadząca: mgr Maria Reglińska
• Terapia pedagogiczna dla uczniów z trudnościami w nauce czytania i pisania (indywidualna).
Prowadzące: mgr Maria Reglińska, mgr Danuta Stępień, mgr Jolanta Natora
• Wspomaganie rozwoju dziecięcego liczenia oraz operacyjnego rozumowania dla dzieci z klas „0”.
Prowadząca: mgr Hanna Jastrzębska
• Terapia dzieci z niepowodzeniami w uczeniu się matematyki (klasy I - III).
Prowadząca: mgr Hanna Jastrzębska
• Warsztaty dla dzieci z ADHD – cykl 10 spotkań dla 8 -10-osobowej grupy.
Prowadzące: mgr Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk, mgr Emilia Sztark
• „Trening zastępowania agresji” – zajęcia dla dzieci w dwóch grupach wiekowych:
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- szkoły podstawowe, klasy IV-VI.
Prowadzące: mgr Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk,
mgr Danuta Hałasiewicz-Tokarska
• Terapia dzieci moczących się (indywidualna).
Prowadząca: mgr Beata Ślusarska
• Terapia EEGBIOFEEDBACK dla dzieci i młodzieży.
Prowadzące: mgr Jolanta Kamińska, mgr Małgorzata Daglis-Hopało,
mgr Danuta Stępień,
• „Moc tworzenia” – zajęcia art-terapii dzieci z trudnościami emocjonalnymi.
Prowadzące: mgr Hanna Jastrzębska, mgr Katarzyna Oleszkiewicz

Na terenie szkół:
• Cykl zajęć dla uczniów z zakresu umiejętności psychospołecznych.
Prowadzące: mgr Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk,
mgr Danuta Hałasiewicz-Tokarska.
•

Budowanie pozytywnego obrazu siebie-poznawanie siebie, odkrywanie swoich mocnych stron, przełamywanie onieśmielenia (w połączeniu z doradztwem).
(Szkolenie dla uczniów gimnazjów)
Prowadzące: mgr Dorota Sokołowska-Łoboda, mgr Renata Żukowska

• „Jestem ważny!”. Wzmacnianie poczucia własnej wartości.
Zajęcia grupowe dla uczniów klas IV – VI w formie bloku bądź rozłożone na dwa
spotkania.
Prowadząca: mgr Katarzyna Oleszkiewicz
• Asertywność – sztuka odmawiania – zajęcia warsztatowe dla klas VI.
Prowadząca: mgr Katarzyna Oleszkiewicz
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Oferta dla szkół i innych placówek:
Szkolenia dla nauczycieli i pedagogów na terenie PP-P w Słupsku:
•

Spotkanie informacyjne dla szkolonych doradców, pedagogów szkolnych zainteresowanych poradnictwem edukacyjno-zawodowym dla młodzieży.
Data: 20.09.2011 r. godz. 1430
Prowadząca: mgr Luiza Rajkowska

•

Arteterapia sposobem wyrażania emocji - prezentacja programu autorskiego „Moc
tworzenia”.
Data: 03.11.2011r. godz. 1430
Prowadzące: mgr Hanna Jastrzębska, mgr Katarzyna Oleszkiewicz.
(Forma warsztatowa - konieczne zapisy.)

•

Jak dzieci radzą sobie z urazem psychicznym? Zespół stresu pourazowego u dzieci.
Data: 01.12.2011r. godz. 1430
Prowadząca: mgr Katarzyna Oleszkiewicz

•

Jak konstruować indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne oraz plany
działań wspierających?
Data: 12.01.2012r. godz. 1430
Prowadząca: mgr Jolanta Kamińska

•

Interwencje kryzysowe, poradnictwo, psychoterapia i socjoterapia.
Data: 01.03.2012r. godz. 1430
Prowadzące: mgr Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk,
mgr Danuta Hałasiewicz-Tokarska.

•

III Powiatowe Forum Terapeutów Pedagogicznych
Data: 29.03.2012 r. godz. 1400
Prowadzący: Terapeuci pedagogiczni PPP.

•

VI Sympozjum Logopedyczne
Data: 16.04.2012 r. godz. 1000
Prowadzący: Logopedzi i Interdyscyplinarny Zespół Wczesnego Wspomagania
Rozwoju Małego Dziecka.
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Szkolenia na zapotrzebowanie szkół i placówek
(termin, miejsce oraz forma do ustalenia):
• Projektowanie otoczenia w przedszkolu ułatwiającego rozwój integracji sensorycznej.
Prowadząca: mgr Gabriela Malinowska
• Inspirowanie terapii w przedszkolach, szkołach, udzielanie pomocy merytorycznej w
zakresie terapii integracji sensorycznej.
Prowadząca: mgr Gabriela Malinowska
• Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju.
Prowadzące: mgr Magdalena Rojewska, mgr Elżbieta Brilowska, mgr Honorata
Jamróz, mgr Gabriela Malinowska, mgr Marta Mossakowska
•

Co mogę zrobić by moje dziecko pięknie mówiło, czyli jak zapobiegać wadom wymowy?
(Warsztaty logopedyczne dla rodziców dzieci przedszkolnych).
Prowadząca: mgr Magdalena Rojewska, mgr Elżbieta Brilowska

•

Praca z dzieckiem z ADHD i zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi ODD.
(Zajęcia prowadzone będą w II semestrze roku szkolnego 2011/2012).
Prowadzące: mgr Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk, mgr Emilia Sztark

•

Nowe zagrożenia w szkole – „Pro-ana”, uzależnienia od Internetu, cyberprzemoc.
Prowadzące: mgr Danuta Hałasiewicz-Tokarska,
mgr Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk

•

Trening Zastępowania Agresji – podstawy teoretyczne.
Prowadzące: mgr Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk,
mgr Danuta Hałasiewicz-Tokarska.

•

Udział przedstawiciela poradni w spotkaniach zespołów ds. pomocy psychologiczno pedagogicznej
(Zgłoszenia należy składać na 6 tygodni przed planowanym terminem posiedzenia
Zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej.)

Możliwe jest także zorganizowanie innych szkoleń i warsztatów według wcześniej
zgłoszonych zapotrzebowań szkół i placówek.
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Działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia:
Odpowiedzialna: mgr Agnieszka Wojewoda – Łukowczyk:
• Indywidualne konsultacje w ramach profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia.
*Spotkania obywać się będą wg potrzeb zgłaszanych przez pedagogów.
•

Wspieranie imprez środowiskowych, uczestnictwo w projektach lokalnych m.in.
szkolne i gminne konkursy profilaktyczne.

• Realizacja zajęć z zakresu promocji zdrowia dla uczniów klas I-III szkół podstawowych i przedszkolaków.
• Realizacja programu „Na nałogi wystaw rogi” dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów.
• IV Powiatowy konkurs profilaktyczny „Zdrowie mam tylko jedno”.
maj 2012 r.
• „Naucz się mówić „nie” i czuj się bezpiecznie” – zajęcia prowadzone w ramach profilaktyki dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Prowadzące: mgr Katarzyna Oleszkiewicz, mgr Marta Mossakowska
• Prowadzenie komputerowych badań słuchu jako zapobieganie nieprawidłowościom
rozwojowym i trudnościom szkolnym w ramach promocji zdrowia.
Prowadzące: mgr Elżbieta Brilowska, mgr Małgorzata Daglis- Hopało
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Doradztwo zawodowe:
• Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas I, II, III gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 4 godziny (w zależności od zapotrzebowania i możliwości organizacyjnych
szkół):
- wspieranie rozwoju samopoznania uczniów (zainteresowania, wartości związane z pracą, predyspozycje zawodowe, wybrane cechy osobowe i temperamentu,
stan zdrowia itp.),
- podnoszenie motywacji uczniów do dalszej nauki,
- wspomaganie planowania dalszej edukacji i przyszłości zawodowej.
Prowadzące: mgr Luiza Rajkowska i mgr Renata Żukowska
•

Grupowe spotkania informacyjno-doradcze z psychologiem dla uczniów klas maturalnych - 2 godziny:
- przedstawienie podstawowych informacji oraz zaleceń dotyczących radzenia
sobie w sytuacji trudnej i kontroli stresu w sytuacji egzaminacyjnej,
- przekazanie wskazówek dotyczących autoprezentacji podczas egzaminu maturalnego.
Prowadzące: mgr Dorota Sokołowska – Łoboda

• Grupowe spotkania informacyjno - doradcze z doradcą zawodowym dla uczniów klas
III gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - 2 godziny:
- możliwości dalszego kształcenia charakterystyka typów szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i wyższych,
- zasady rekrutacji,
- plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych w Słupsku i powiecie słupskim.
Prowadzące: mgr Luiza Rajkowska, mgr Renata Żukowska
• Grupowe spotkania informacyjno - doradcze dla rodziców uczniów kończących gimnazja 1godzina:
- placówki kształcenia ponadgimnazjalnego w systemie szkolnym i pozaszkolnym,
- zasady naboru do szkół ponadgimnazjalnych,
- rola rodziców w przygotowaniu młodzieży do wyboru dalszego kierunku
kształcenia i zawodu.
Prowadzące: mgr Luiza Rajkowska, mgr Renata Żukowska
• Indywidualne informacje i porady dla rodziców uczniów kończących kolejne etapy
kształcenia.
Prowadzące: mgr Luiza Rajkowska, mgr Renata Żukowska.
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• Zebrania szkoleniowe dla pedagogów szkolnych i doradców zawodowych szkół w rejonie działania PP-P.
- prezentowanie metod i pomocy do prowadzenia zajęć warsztatowych dla
uczniów,
- prezentowanie aktualnych informacji dotyczących warunków i zasad przechodzenia uczniów do różnych typów szkół,
- przekazywanie informacji dotyczących bieżącej działalności instytucji i organizacji zainteresowanych problemami doradztwa zawodowego oraz ośrodków
kształcenia zawodowego,
- wymiana doświadczeń, materiałów pomocniczych, opinii, informacji, wzajemna pomoc w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów,
Prowadzące: mgr Luiza Rajkowska, mgr Renata Żukowska
• Indywidualna pomoc metodyczna rozpoczynającym pracę pedagogom szkolnym i doradcom zawodowym oraz zainteresowanym wychowawcom klas:
- konsultacje dotyczące konstruowania programów pomocy uczniom,
- prezentowanie materiałów pomocniczych zgromadzonych w poradni,
- konsultowanie indywidualnych przypadków.
Prowadzące: mgr Luiza Rajkowska, mgr Renata Żukowska
• Udział w szkoleniowych zebraniach rad pedagogicznych szkół, poświęconych problemom orientacji i poradnictwa zawodowego ( w zależności od zapotrzebowania)
Prowadzące: mgr Luiza Rajkowska, mgr Renata Żukowska, mgr Dorota SokołowskaŁoboda,

Inne:
•
•
•
•
•
•

Spotkania okolicznościowe – organizowanie zajęć z zakresu arterapii (realizowanej przez różnorodne sztuki plastyczne) dla dzieci objętych terapią w Poradni.
Współpraca z mediami w ramach promocji Poradni.
Umożliwienie studentom odbywanie praktyk na terenie PPP.
Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i ich
rodzin.
Współpraca z ośrodkami prowadzącymi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.
Współpraca z instytucjami pomocowymi w ramach przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.

21.04.2012 r. w godzinach 9.00 – 13.00
serdecznie zapraszamy na „Dzień Otwartej Poradni”.
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Harmonogram konsultacji:
Lp

imię i nazwisko

poniedz.

wtorek

środa

czwartek

piątek

PEDAGODZY
1

E. BRILOWSKA

2.

D.GLEŃ

3.

H. JASTRZĘBSKA

10.00-11.00

5.

G. MALINOWSKA

11.30-12.30

6.

J. NATORA

7.

L. RAJKOWSKA

8.

M. REGLIŃSKA

13.00-14.00

9.

H. SOKOŁOWSKA

16.00-17.00

10.

D. STĘPIEŃ
A. WOJEWODAŁUKOWCZYK
R. ŻUKOWSKA

11.
12.

10.00 – 11.00
16.00-17.00

11.00-12.00
13.30-14.30

11.00-12.00
14.00-15.00
13.00-14.00

PSYCHOLODZY
14.

D. HAŁASIEWICZTOKARSKA
H.JAMRÓZ

15.

M. MOSSAKOWSKA

16.00-17.00

16.

J. KOWALCZUK

17.30-18.30

17.

19.

K. OLESZKIEWICZ
D. SOKOŁOWSKAŁOBODA
B. ŚLUSARSKA

20.

E. SZTARK

13.

18.

8.00-9.00
11.30-12.00

13.00-13.30
13.00-14.00
14.00-15.00
14.00-15.00

LOGOPEDZI
21.

M. ROJEWSKA

22.

M. DAGLIS-HOPAŁO

8.00-9.00
8.00-9.00
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Harmonogram pracy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Słupsku w roku szkolnym 2011/2012
Z uwagi na konieczność zachowania przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną
ustalonych odgórnie terminów wydawania opinii i orzeczeń prosimy o zapoznanie się z niniejszym harmonogramem.
Do Poradni mogą być zgłaszane dzieci i uczniowie na wniosek rodziców. Terminy
spotkań uzgadniane są osobiście lub telefonicznie (059)845-60-85.

I.

Działalność całoroczna:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

badanie dzieci i młodzieży mających trudności w nauce,
badanie dzieci i młodzieży w kierunku dysleksji rozwojowej,
badanie dzieci i młodzieży sprawiającej problemy wychowawcze,
badanie uczniów zdolnych,
badania kontrolne,
diagnoza dzieci i młodzieży na potrzeby Z.O.,
diagnoza logopedyczna,
ocena rozwoju dzieci do 6 roku życia,
przesiewowe badanie słuchu,
inne badania zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami,
terapia:
- integracji sensorycznej,
- pedagogiczna,
- psychologiczna,
- logopedyczna,
warsztaty dla nauczycieli i rodziców (według wcześniej ustalonego harmonogramu),
konsultacje dla młodzieży i rodziców z zakresu orientacji zawodowej

Wrzesień:
•
•

do 20 września zakończenie badań uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce
(dysleksja rozwojowa) klas VI szkoły podstawowej,
przesiewowe badania logopedyczne.

Październik – Luty:
•
•
•

badanie lateralizacji dzieci 5 – 6 letnich
przesiewowe badania logopedyczne,
zgłaszanie młodzieży ze szkół gimnazjalnych z ograniczonymi możliwościami zdrowotnymi w celu wyboru dalszej drogi kształcenia.

Luty – Maj:
•
•

diagnoza uczniów gimnazjum dotycząca dalszej nauki w OHP,
diagnoza młodzieży ze szkół gimnazjalnych z ograniczonymi możliwościami w celu
wyboru drogi kształcenia (do 15.05),

Marzec– Maj:
•

zgłaszanie i diagnoza dzieci na badanie w celu odroczenia obowiązku szkolnego.

Maj – Czerwiec:
•

wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania
na nowy rok szkolny.
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…………………..………
pieczątka placówki

…………………………..
data

Zgłoszenie z placówki na ….…………………………………
organizowane
przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku,
ul. Fabryczna 1
1. Proponowany temat szkolenia/zebrania/warsztatów*)
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
2. Prowadzący:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

3. Uczestnicy - ………………………………………………………..………………….
4. Planowana liczba uczestników - …………………………………………………....
5. Planowany termin:
…………………………………..………………..………………
6. Orientacyjny czas trwania: ……………………….…………………………………..

7. Informacje dodatkowe:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

…………………………………..
(podpis dyrektora)
*) Niepotrzebne skreślić.
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