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K O N C E P C J A  P R A C Y
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sandomierzu

na lata 2016/2020
I. Koncepcja pracy placówki została opracowana w oparciu o:
Aktualne przepisy prawa oświatowego:

1. Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 1996 r. Nr
67, poz. 329 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
w tym publicznych poradni specjalistycznych. (Dz. U. poz. 199).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w
sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
publicznej poradni specjalistycznej. (Dz. U. Nr 223, poz. 1869) z późniejszymi
zmianami.

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie
orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych
poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 173, poz.1072)

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 poz. 532)

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w
sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Dz. U. z 2013 poz.
1257)

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 września 2015 r. w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie (Dz. U. Nr 228, poz. 1490).

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.)

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie
warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form
wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami
polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących
w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka
polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju
pochodzenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 1202)

10. Kierunki rozwoju polityki oświatowej państwa.
11. Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sandomierzu.

Realizacji i modyfikacji zadań dokonuje się w oparciu o:
1. Oczekiwania i potrzeby środowiska lokalnego (określone na podstawie diagnozy

potrzeb rodziców, dzieci i młodzieży oraz nauczycieli z terenów objętych działaniem
Poradni)

2. Kwalifikacje zawodowe, umiejętności i doświadczenia pracowników merytorycznych.
3. Bazę lokalową oraz jej wyposażenie w pomoce diagnostyczno-terapeutyczne.
4. Misję - Poradnia jest miejscem, które bezwarunkowo akceptuje każde dziecko i

pozwala mu to odczuć. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa, pomaga w
odkrywaniu jego mocnych stron, w poznaniu właściwego mu stylu nauki i pracy,
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podpowiada jak wykorzystać potencjał dziecka, by mogło ono efektywniej  uczyć
się, przywraca dziecku radość życia w myśl zasady: Zdolności nie są wszystkim.

II. Cele strategiczne
W najbliższych latach 2016/2020 w pracy placówki będą realizowane następujące cele:

1. Cel: Kompleksowa opieka nad dziećmi/młodzieżą i ich rodzinami.
Opieka będzie realizowana przy jednoczesnym możliwie jak najwcześniejszym podjęciu
specjalistycznych oddziaływań psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznych. Główny
profil działania Poradni wiąże się z diagnostyczno-terapeutyczną opieką nad dzieckiem i całą
rodziną przy współpracy szkoły i innych placówek. Planujemy sukcesywnie zwiększać ilość
godzin prowadzonej terapii dzieci i młodzieży, co pozwoli zwiększyć szanse na optymalny
rozwój dziecka we wszystkich jego sferach. Dodatkowo kładziemy nacisk na odpowiednio
wcześnie podjętą interwencję, gdyż ta pozwala zniwelować rozwój wielu problemów w
przyszłości. Istotnym elementem jest też włączenie rodzica w proces pomocy dziecku i
przygotowania do jego roli między innymi poprzez kształtowanie właściwych metod
wychowawczych.

2. Cel: Podniesienie jakości pracy Poradni i efektywności podejmowanych działań. W
podejmowanych przez nas działaniach priorytetem jest przestrzeganie zasad etyki
zawodowej z poszanowaniem godności drugiego człowieka i jego praw.
Szczególną uwagę zwracamy na prawa dziecka wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka
oraz będziemy promować tę ideę wśród dzieci rodziców i nauczycieli. Zależy nam na
ustawicznym podnoszeniu poziomu udzielanej pomocy. Istotnym elementem naszych
oddziaływań będzie stałe monitorowanie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
poprzez powoływanie zespołów do realizacji zadań zawartych w planie nadzoru
pedagogicznego, tworzenie sprawozdań, opracowywanie raportów, formułowanie wniosków
do dalszej pracy i wprowadzanie istotnych zmian.

III. Kierunki rozwoju Poradni w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Diagnozowanie, opiniowanie i orzekanie
1. Właściwie przeprowadzona diagnoza stanowi punkt wyjścia do planowania i

organizowania dalszych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Będzie ona
realizowana poprzez:
· diagnozowanie opóźnień i zaburzeń rozwojowych u dzieci najmłodszych 0 - 6 lat
· diagnozowanie trudności edukacyjnych, emocjonalnych, wychowawczych
· diagnozowanie potencjalnych możliwości i uzdolnień rozwojowych
· diagnozę procesów integracji sensorycznej
· grupową i indywidualną diagnozę predyspozycji zawodowych uczniów gimnazjów i

szkół ponadgimnazjalnych
2. Orzekanie o potrzebie:

· kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych: niesłyszących, słabo
słyszących, niewidomych, słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową, (w tym z
afazją ruchową), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnościami
sprzężonymi oraz dla uczniów niedostosowanych społecznie lub zagrożonych
niedostosowaniem społecznym

· zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową
w stopniu głębokim
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· indywidualnego nauczania dla uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub
znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły

· bieżące analizowanie zmian w przepisach prawnych dotyczących dzieci
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym

· opiniowanie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży
1. Profilaktyka i poradnictwo

 Wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju ich kompetencji społeczno-emocjonalnych
· prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych o tematyce odpowiadającej

zgłaszanemu zapotrzebowaniu
· podejmowanie działań interwencyjnych na terenie szkół
· udzielanie porad uczniom i ich rodzicom na terenie szkół i placówek
· realizowanie programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji

agresji i przemocy w szkole oraz profilaktyki uzależnień
· prowadzenie warsztatów ułatwiających dzieciom i młodzieży wybór dalszego

kierunku kształcenia, zawodu
· dzieci z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze

zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem
za granicą,

2. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny:

· spotkania, warsztaty oraz treningi umiejętności wychowawczych dla rodziców na
terenie Poradni, szkół i placówek

· udzielanie rodzicom porad i konsultacji, w związku z zachodzącymi zmianami
społeczno-ekonomicznymi

·  prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego rodziców (prelekcje,
warsztaty, programy profilaktyczno-wychowawcze, materiały informacyjno-szkoleniowe)

3. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły

Zgodnie z kierunkiem rozwoju oświaty będziemy odpowiadać na potrzeby nauczycieli w
organizacji realizacji zadań wychowawczo-edukacyjnych poprzez:

· współuczestnictwo w tworzeniu indywidualnych programów edukacyjno-
terapeutycznych oraz planów działań wspierających

· warsztaty edukacyjne dla nauczycieli i wychowawców
· udzielanie nauczycielom indywidualnych porad, konsultacji zgodnie z ich

zapotrzebowaniem
· udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup

wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w szkołach i placówkach (konsultacje, poradnictwo)

· aktywny udział w rozwiązywaniu bieżących sytuacji problemowych w placówkach -
prowadzenie mediacji

· zapoznawanie nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie z przepisami o
pomocy psychologiczno-pedagogicznej i możliwościach współpracy z Poradnią,

· prowadzenie Zespołów do spraw współpracy z pedagogami, psychologami i
logopedami szkolnymi



4

4. Terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych u dzieci i młodzieży oraz
wspomaganie ich rodzin

· terapia psychologiczna stymulująca rozwój dzieci najmłodszych
· terapia z zakresu integracji sensoryczno-motorycznej
· terapia psychologiczna obejmująca dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi,

adaptacyjno-społecznymi, zaburzeniami komunikacyjnymi, w tym również terapię
rodzin

· terapia pedagogiczna obejmująca dzieci z obniżoną dojrzałością funkcji percepcyjno-
motorycznych, dzieci z zaburzeniami w nauce czytania i pisania, w tym ze
specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, uczniów starszych klas szkoły
podstawowej, szczególnie z trudnościami w nauce pisania oraz czytania ze
zrozumieniem

· wczesna interwencja kryzysowa
· terapia Biofeedbeck
· terapia logopedyczna indywidualna i grupowa obejmująca dzieci z dyslalią, dzieci

jąkające się, z rozszczepem podniebienia, dzieci z wadą słuchu, dzieci alalicznych, i
inne

· grupy wsparcia dla młodzieży, rodziców.

IV. Podnoszenie jakości zarządzania i organizacji pracy w Placówce
1. Rozpoznawanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego Rady Pedagogicznej i

poszczególnych pracowników
2. Wspomaganie rozwoju zawodowego pracowników Poradni poprzez organizowanie

szkoleń na terenie Poradni, dofinansowywanie indywidualnych szkoleń, rekomendacje
ofert szkoleniowych. Aktywizowanie pracowników do zdobywania nowych
kwalifikacji zawodowych uwzględniających specyfikę pracy z dziećmi o specjalnych
potrzebach edukacyjnych oraz do zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego.

3. Stymulowanie pracowników  pedagogicznych do pracy zespołowej. Taka organizacja
sprzyja m.in. opracowywaniu i wdrażaniu nowych pomysłów, dzieleniu się wiedzą z
młodszymi pracownikami, wymianie doświadczeń. Praca zespołowa pozwala
zajmować się dzieckiem kompleksowo, a nie pojedynczym problemem.

4. Zapewnienie warunków infrastruktury do sprawnej realizacji zadań statutowych
placówki.

5 Dbanie o wysoki poziom usług w zakresie udzielanej pomocy psychologiczno-
pedagogicznej (doposażenie warsztatu pracy w testy psychologiczne, pedagogiczne,
logopedyczne, pomoce do terapii, programy komputerowe, wyposażanie w aktualną
literaturę fachową)

6 Zapewnienie pracownikom i klientom placówki warunków zgodnych z wymogami
bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenia BHP i z zakresu udzielania pierwszej
pomocy)

7 Stosowanie przepisów dotyczących prowadzenia, przechowywania, oznakowania i
udostępniania dokumentacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 116, poz.
977) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych

8 Aktualizacja regulaminów wewnętrznych, statutu placówki, koncepcji pracy,
opracowanie systemu obiegu informacji dla pracowników.
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9 Promocja Poradni w środowisku lokalnym poprzez:
· uaktualnianie strony internetowej
· kreowanie pozytywnego wizerunku Poradni w środowisku lokalnym (ścisła

współpraca ze szkołami, placówkami oświatowymi oraz organizacjami
działającymi na rzecz dzieci, rodziny i środowiska)

· spotkania z rodzicami informujące o ofercie Poradni
· wypracowanie nowych form promujących działania Poradni

Koncepcja pracy Poradni została przyjęta na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu
1.09.2016 r.


