kor zysta z pomocy Por adni PsychologicznoPedagogicznej nr 2 (ul. Jedno?ci Nar odowej 112,
tel. 71 321 10 77). Je?li maj? Pa?stwo jakiekolwiek
w?tpliwo?ci dotycz?ce tego czy uda? si? z dzieckiem
do por adni psychologiczno-pedagogicznej, ka?dy
wychowawca klasy or az psycholog szkolny p.
Mar cin Pr olejko or az pedagog szkolny p. Iwona
Tur za?ska s?u?? pomoc? podczas konsultacji.
Zapr aszamy!
Aut or : I wona Tur za?ska
Tekst opr acowano na podst awie Rozpor z?dzenia Minist r a
Edukacj i Narodowej z dnia 1 l ut ego 2013 r . w spr awie
szczegó?owych zasad dzia?ania publ icznych por adni
psychol ogiczno-pedagogicznych, w t ym publ icznych
por adni specj al ist ycznych
Godziny przyj?? pedagoga szkolnego (gabinet nr 6)
Poniedzia?ek 08.00 - 13.00
Wtor ek: 10:30 - 15:30
?r oda: 09.00 ? 13:30
Czwar tek: 09.00 - 14.00
Pi?tek: 08.00 - 12.30

Godziny przyj?? psychologa szkolnego (gabinet nr 30)
Wtor ek 13:30-15:00
?r oda 9:00-12:30
Czwar tek 8:30-11:30
Zapr aszamy!
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W numerze
Dlaczego warto uda? si? na badania do poradni
psychologiczno-pedagogicznej?

DLACZEGO WARTO UDA? SI? NA BADANIA DO
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ?
Dla ka?dego r odzica wa?ne jest to, by dziecko
pr awid?owo si? r ozwija?o i czer pa?o jak najwi?cej
z lekcji, na któr e ucz?szcza. W pr ocesie uczenia
niesamowicie wa?ne jest indywidualne podej?cie
or az dostosowanie wymaga? i oczekiwa? do
mo?liwo?ci or az pr edyspozycji naszej pociechy.
Wielu obser wacji r odzice i nauczyciele mog?
dokona? sami, jednak szczególnie, gdy ucze? ma
tr udno?ci z uczeniem si?, war to uda? si? na wizyt?
w Por adni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dziecko
kier uje si? tam na wniosek r odzica, zatem wa?ne
jest, by by? w sta?ym kontakcie z kadr ? pedago-

giczn? or az na bie??co monitor owa? post?py syna
czy
cór ki
popr zez
kontr ol?
zeszytów
pr zedmiotowych.
Por adnia
PsychologicznoPedagogiczna mo?e wyda? or zeczenie o potr zebie:
kszta?cenia specjalnego, zaj?? r ewalidacyjnowychowawczych, indywidualnego obowi?zkowego,
r ocznego pr zygotowania pr zedszkolnego lub
indywidualnego nauczania dzieci i m?odzie?y.
Pozosta?e diagnozy, któr e mo?na otr zyma?
w por adni nazywane s? opiniami. Dlaczego war to
podda? dziecko badaniom?
Po pier wsze, ka?dy ucze? w por adni zar ówno
publicznej, jak i niepublicznej jest diagnozowany
pr zez zespó? niezale?nych specjalistów. Zadaj? oni
dziecku wcze?niej u?o?one ?wiczenia, po czym
skr upulatnie analizuj? je. Mo?na zatem uzyska?
ca?kowicie obiektywn? ocen? funkcjonowania
dziecka. War to pr zekaza? r ównie? opini? od
szkolnego wychowawcy, któr a pomo?e okr e?li?
r odzaj tr udno?ci czy skal? uzdolnie?.
Po dr ugie, opinie or az or zeczenia zawier aj?
bar dzo wa?ne infor macje, któr ymi posi?kuj? si?
zar ówno r odzice, jak i kadr a pedagogiczna. Zawar te
tam zalecenia nadaj? kier unek dzia?aniom
podejmowanym w szkole or az wyznaczeniem
r ó?nego typu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
np. zaj?cia wyr ównawcze, kor ekcyjno-kompen-

sacyjne, zaj?cia dla uczniów zdolnych.
Po tr zecie, w opiniach PPP znale?? mo?na
dok?adnie postawion? diagnoz? mocnych i s?abych
str on ucznia. Co wa?niejsze, znajduj? si? w niej
zalecenia dla nauczycieli i r odziców. Nale?y
pami?ta?, i? ?adna opinia stwier dzaj?ca specyficzne
tr udno?ci w uczeniu si? (dysleksja, dyskgr afia etc.)
nie zwalnia r odziców
z odpowiedzialno?ci
i codziennych ?wicze? w zaciszu domowym.
W pr zypadku dysleksji jest to nieustanne
tr enowanie zasad or togr aficznych, pisania, czytania
itd. Nauczyciele zatem uzupe?niaj? r egular n? pr ac?
r odziców or ganizuj?c najcz??ciej gr upow? for m?
wspar cia dla ucznia z tr udno?ciami, któr a odbywa
si? ?r ednio r az na tydzie? ? w zale?no?ci od
wytycznych.
Po czwar te, opinia mo?e by? podstaw?
dostosowania
war unków
spr awdzianu
szóstoklasisty, popr zez wyd?u?enie czasu pisania,
mo?liwo?? pisania spr awdzianu na komputer ze czy
pomocy nauczyciela w postaci czytania tekstu.
Uwaga! Istotne, jest, by opinia by?a aktualna
i dostar czona do 15 pa?dzier nika r oku w szkolnego,
w któr ym ucze? b?dzie pisa? wy?ej wymieniony
spr awdzian. Jak wynika z powy?szego jest wiele
pr zyczyn, dla któr ych war to uda? si? na badania.
Szko?a Podstawowa nr 93 im. Tr adycji Or ?a Bia?ego

