
OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W MIŃSKU 

MAZOWIECKIM W ZAKRESIE WSPOMAGANIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

Wspomaganie pracy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych podległych 

działaniu poradni  

1. Udzielanie nauczycielom i specjalistom szkolnym pomocy w rozpoznawaniu 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych w tym również ryzyka specyficznych 

trudności w uczeniu się (dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii) oraz szczególnych 

uzdolnień uczniów oraz monitoring rozwoju.  

2. Współpraca ze szkołami w udzielaniu i organizowaniu przez szkoły pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

3. Udział w zespołach interdyscyplinarnych, dotyczących problemów konkretnych 

uczniów, pomoc w ustalaniu strategii pomocowych 

- wspieranie nauczycieli w sytuacjach problemowych. 

4. Pomoc nauczycielom i specjalistom szkolnym w rozwiązywaniu problemów 

dydaktycznych i wychowawczych. 

5. Współpraca ze szkołami w podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień 

lub innych problemów dzieci i młodzieży. 

6. Pomoc w prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród 

dzieci i młodzieży. 

Formy realizacji: 

 Porady i konsultacje dla nauczycieli i specjalistów szkolnych 

 Zespoły interdyscyplinarne 

 Warsztaty dla uczniów 

 Udział w spotkaniach nauczycieli i specjalistów szkolnych 

 Udział w zebraniach rad pedagogicznych  

 Grupy wsparcia 

 Interwencja kryzysowa 

7. Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i 

specjalistów udzielających pomocy psychologiczno- pedagogicznej w celu doskonalenia 

swojej pracy i wymiany doświadczeń między różnymi placówkami. 

 



Wsparcie w obszarze doradztwa zawodowego dla przedszkoli, szkół i 

placówek oświatowych: 

1. Pomoc w tworzeniu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. 

2. Diagnoza predyspozycji zawodowych uczniów. 

3. Konsultacje indywidualne dla uczniów dotyczące dalszej drogi kształcenia i wyboru 

zawodu. 

4. Opieka nad uczniami z problemem zdrowotnym –pomoc w wyborze 

najkorzystniejszej formy kształcenia.  

5. Warsztaty w klasach z zakresu orientacji i doradztwa zawodowego. 

6. Warsztaty z zakresu preorientacji zawodowej dla oddziałów przedszkolnych. 

7. Konsultacje dla rodziców , wspieranie procesu decyzji edukacyjno-zawodowej ich 

dzieci. 

8. Wsparcie doradców zawodowych w szkołach oraz koordynatorów WSDZ , 

udostępnienie zasobów z obszaru doradztwa zawodowego. 

 

Wsparcie odbywa się wyłącznie na pisemny wniosek dyrektora szkoły. 

Pracownicy poradni będą oddelegowywani do podejmowanych działań na miarę bieżących 

uwarunkowań  statutowej działalności poradni i aktualnych możliwości organizacyjno-

kadrowych.  

 

 

 


