
POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

 
Rodzaj formy tytuł: Seminarium: „Uczeń ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi w systemie edukacji – szkoła podstawowa”  

Adresaci: Psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele szkół podstawowych lub 

nauczyciele zainteresowani tematyką szkolenia 

Zakres tematyczny: 

 Najważniejsze akty prawne regulujące organizację pomocy psychologiczno 

– pedagogicznej, kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego. 

 Cele i formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniom 

i ich rodzicom lub opiekunom prawnym. 

 Zadanie nauczyciela:  rozpoznanie funkcjonowania ucznia,  określanie barier 

i ograniczeń w środowisku utrudniających  mu funkcjonowanie,  planowanie 

działań oraz ocena ich efektów w celu poprawy funkcjonowania ucznia. 

 Struktura wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz 

indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.  

 Zakres współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. 

Kierownik formy: Katarzyna Zawadzka,  nauczyciel – konsultant ds. pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej w WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Katarzyna Zawadzka  

Liczba godzin: 5 

Koszt: nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:   

I termin: 16 grudzień 2019 roku godz. 14
30

 

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2 

II termin: 17 luty 2020 roku godz. 14
30

 

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Brzezinach,  

ul. Konstytucji 3-go Maja 5  

III termin: 16 marzec 2020 roku, godz. 14
30

 

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, 

ul. Zwolińskiego 8D 

IV termin: 30 marzec 2020 roku, 14
30

 

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D  

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach –tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/833-

40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 



Rodzaj formy tytuł: Seminarium „Udzielanie i organizacja pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i przedszkolach – zadania 

dyrektora” 

Adresaci: Dyrektorzy przedszkoli i szkół 

Zakres tematyczny: 

 Podstawa prawna pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 Rola i zadania dyrektora w zakresie organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

 Zadania specjalistów i nauczycieli w ramach udzielanej pomocy. 

 Formy pomocy oraz indywidualizacja kształcenia uczniów ze SPE.  

 Współpraca z podmiotami w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

 Kompetencje rodziców w zakresie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

 Ocena efektywności udzielanej pomocy. 

 Dobre praktyki w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

Kierownik formy: Katarzyna Zawadzka nauczyciel-konsultant ds. pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Teresa Siatkowska – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 

w Skierniewicach, Katarzyna Zawadzka 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: luty 2020 roku,  

WODN w Skierniewicach, ul Batorego 64D 

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/833-

40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

 

Rodzaj formy tytuł: Warsztaty metodyczne „Rozpoznanie potrzeb 

i możliwości uczniów i wychowanków. Realizacja WOPFU” 

Adresaci: Psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele zainteresowani tematem 

Zakres tematyczny: 

 Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna i jej specyfika w warunkach 

szkolnych. 



 Obserwacja pedagogiczna jako element diagnozy funkcjonowania ucznia. 

 WOPFU: potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia, mocne i słabe strony, 

przyczyny trudności, zakres, formy i metody wsparcia ze strony szkoły, 

ograniczenia utrudniające funkcjonowanie ucznia oraz efekty działań 

podejmowanych w celu poprawy jego. 

 Studium przypadku. 

Kierownik formy: Katarzyna Zawadzka nauczyciel-konsultant ds. pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Katarzyna Zawadzka 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: listopad/grudzień 2019 rok, po zebraniu grupy,  

ilość osób max. 20, WODN w Skierniewicach, ul Batorego 64D 

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/833-

40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

 

Rodzaj formy tytuł: Warsztaty metodyczne „IPET – od regulacji prawnych 

do praktyki szkolnej” 

Adresaci:  Psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele zainteresowani tematem 

Zakres tematyczny: 

 Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 Cele i formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej 

w szkole. 

 Analiza orzeczenia i dokumentacji ucznia. 

 Analiza składowa Indywidualnego Programu Edukacyjno – 

Terapeutyczego. 

 Zakres dostosowania i działań integrujących na rzecz ucznia (specjaliści, 

rodzice instytucje pozaszkolne). 

 Ocena efektywności udzielanej pomocy. 

 Studium przypadku. 

Kierownik formy: Katarzyna Zawadzka nauczyciel-konsultant ds. pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Katarzyna Zawadzka 

Liczba godzin: 10 

Koszt: 40 zł 



Termin i miejsce rozpoczęcia:  marzec/kwiecień 2020 rok, po zebraniu grupy,  

ilość osób max. 20, WODN w Skierniewicach, ul Batorego 64D 

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/833-

40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

 


