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OFERTA POMOCY – Przedszkola z terenu powiatu średzkiego 

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna udziela dzieciom/uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej : 

 Diagnozowanie w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci/uczniów 

oraz ich indywidualnych możliwości psychofizycznych 

 Prowadzenie terapii (w szczególności dla dzieci/uczniów nie uczęszczających do przedszkola/szkoły lub nie 

objętych terapią w szkole/przedszkolu)  

2. Poradnia udziela rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych 

3. Poradnia udziela nauczycielom, wychowawcom lub specjalistom :  

 pomocy w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci/uczniów 

 pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych 

Pomoc udzielana jest również dzieciom nie uczęszczającym do przedszkola i ich rodzicom 

4. W Poradni można uzyskać także pomoc w formie : konsultacji, mediacji, interwencji kryzysowej. 

5.  Pomocy udzielają specjaliści: 

 Psycholog 

 Pedagog, tyflopedagog, oligofrenopedagog, pedagog specjalny 

 Neurologopeda, logopeda 

 Specjalista wczesnego wspomagania rozwoju 

 Doradca zawodowy (planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej 

6. Poradnia wydaje opinie w celu uzyskania wsparcia psychologiczno-pedagogicznego na terenie przedszkola 

Aby dziecko/uczeń z trudnościami (rozwojowymi/szkolnymi/wychowawczymi) zostało objęte pomocą na terenie przedszkola/szkoły  

nie jest konieczna opinia poradni. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest na wniosek rodzica lub nauczyciela/specjalisty 

 w szkole/przedszkolu do której dziecko/uczeń uczęszcza, po rozpoznaniu w placówce Jego potrzeb w tym zakresie. 

W przypadku braku skuteczności udzielanej pomocy lub pogłębienia diagnozy można skorzystać z pomocy w poradni. 

Po przeprowadzonej diagnozie dziecka, na wniosek rodzica wydawane są opinie, które rodzic składa w przedszkolu/szkole. 

 

7. Zespół Orzekający działający w Poradni wydaje Orzeczenia  oraz Opinie o potrzebie Wczesnego Wspomagania 

Rozwoju 

W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia niepełnosprawności u dziecka Rodzice zgłaszają się do poradni w celu 

przeprowadzenia diagnozy i wydania stosownego dokumentu. 

Zespół na wniosek rodziców wydaje: 

 ORZECZENIA o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy  

dla dzieci niepełnosprawnych (z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną,  z autyzmem,  

w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi)  

 ORZECZENIA o potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 6-letnich/indywidualnego 

nauczania  dla uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/szkoły 

 OPINIE o potrzebie WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU dla dzieci z niepełnosprawnością, od chwili jej wykrycia do czasu podjęcia 

nauki w szkole 

Pomoc w Poradni P-P  jest bezpłatna  

i  udzielana  na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka/pełnoletniego ucznia  

Zapraszamy do Poradni 


