OFERTA PRACY
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
2020-21
Z UWAGI STAN EPIDEMII SŁUŻYMY POMOCĄ W RAMACH WSPIERANIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
ZGODNIE Z PROCEDURAMI COVID-19.

l.p.

Zadania

termin

realizatorzy

uwagi

Diagnoza
Opiniowanie
Orzekanie

1.

Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb
i możliwości, zaburzeń rozwojowych i
zachowań dysfunkcyjnych dzieci i
młodzieży, w tym:
- predyspozycji i uzdolnień
- funkcjonalna dziecka młodszego
- przyczyn niepowodzeń edukacyjnych
- specyficznych trudności w uczeniu
- trudności wychowawczych
- preferencji zawodowych
- opóźniony rozwój mowy,
- wymowy o różnej etiologii ( 0-18 r.ż,)

Według czasu
pracownicy
zgłaszania,
merytoryczni
procedur
Poradni
wewnętrznych
w zależności od
przyjmowania oraz „specjalizacji”
zgodnie z
zapotrzebowaniem
cały rok

diagnoza psychologiczna pedagogiczna,
logopedyczna,

- dla potrzeb ZO (słabosłyszących i
słabowidzących - ze spektrum autyzmu
- niepełnosprawnych intelektualnie
- niepełnosprawnych ruchowo w tym
Afazji - zagrożonych niedostosowaniem
społ.)

2.

Opiniowanie, wydawanie opinii, udzielenie cały rok
pisemnej informacji o wynikach diagnozy

pracownicy
merytoryczni
Poradni

Na pisemny wniosek rodzica, opiekuna,
pełnoletniego ucznia w sprawach
uregulowanych przepisami o rodzaju opinii
wydawanych przez publiczne poradnie
psychologiczno- pedagogiczne

3.

Orzekanie o potrzebie kształcenia
specjalnego
o potrzebie zajęć rewalidacyjnowychowawczych zespołowych lub
indywidualnych, o potrzebie
indywidualnego obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego lub
indywidualnego nauczania dzieci i
młodzieży,
oraz opinii o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka.

pracownicy
merytoryczni
Poradni
w zależności od
„specjalizacji”

zgodnie z przepisami
w sprawie orzeczeń
i opinii wydawanych przez zespoły orzekające
działające w publicznych poradniach
psychologiczno- pedagogicznych

4.

Obserwacja dzieci podczas zajęć w szkole wrzesień
lub przedszkolu
2020
Październik
Czerwiec
2021

pracownicy
merytoryczni
Poradni

zgodnie z zapotrzebowaniem, specjalizacją
oraz procedurami COVID-19

Cały rok / 1 środa
miesiąca i
dodatkowo wg
potrzeb

Terapia

Terapia indywidualna
październik 2020 czerwiec 2021 oraz
w innym okresie w
sytuacjach
kryzysowych

Wardyn
zgodnie z zapotrzebowaniem, specjalizacją
Wójcik
osób prowadzących terapię oraz możliwościami
Górska
organizacyjnymi Poradni
Brzezińska -Lauk

1.

Terapia i wsparcie psychologiczne:
trudności w relacjach rówieśniczych,
zaburzenia lękowe, depresja,
nadpobudliwość psychoruchowa
zachowania opozycyjno-buntownicze,
trudności adaptacyjne, stres pourazowy,
problemy okresu dojrzewania, problemy
wewnątrzrodzinne, moczenie się,
zaburzenia rozwojowe oraz inne

2.

Terapia pedagogiczna:
październik 2020 - Preiss
terapia ogólnorozwojowa dzieci
czerwiec 2021
Ryzenweber
z zaburzeniami rozwojowymi,
Narewska
terapia dzieci i młodzieży z grupy ryzyka
dysleksji oraz z dysleksją, z trudnościami
w koncentracji uwagi, terapia dzieci z
ogólnymi trudnościami
w nauce oraz z deficytami funkcji
psychomotorycznych, terapia uczniów z
trudnościami w uczeniu się matematyki

zgodnie z zapotrzebowaniem, specjalizacją
osób prowadzących terapię oraz możliwościami
organizacyjnymi Poradni

3.

Terapia logopedyczna:
październik 2020 - Hrycyna
usuwanie zakłóceń procesu
czerwiec 2021
Charko
porozumiewania się: terapia zaburzeń
mowy, wyrównywanie opóźnień rozwoju
mowy, wypracowanie odpowiedniego
poziomu sprawności językowej, dziecka z
uszkodzeniami neurologicznymi, (autyzm,
encefalopatia, mózgowe porażenie
dziecięce), jąkanie.

zgodnie z zapotrzebowaniem, specjalizacją
osób prowadzących terapię, możliwościami
organizacyjnymi Poradni

4.

Terapia dziecka autystycznego w tym z
Aspergerem

5.

Terapia dziecka o charakterze
rewalidacyjnym
- słabo słyszącego
- słabo widzącego

październik 2020 - Ryzenweber
czerwiec 2021
Wójcik
Hrycyna
Charko
październik 2020 - Preiss
czerwiec 2021

zgodnie z zapotrzebowaniem, specjalizacją
osób prowadzących terapię, możliwościami
organizacyjnymi Poradni
zgodnie z zapotrzebowaniem, możliwościami
organizacyjnymi Poradni

Terapia grupowa

1.

Terapia pedagogiczna:
październik 2020 – Preiss
dzieci ze specyficznymi trudnościami
czerwiec 2021
Ryzenweber
w uczeniu się, dzieci z niespecyficznymi
Narewska
problemami w nauce, zajęcia
usprawniająca proces uczenia się, terapia
dzieci z problemami
w uczeniu się matematyki

zgodnie z zapotrzebowaniem, specjalizacją
osób prowadzących terapię, możliwościami
organizacyjnymi Poradni oraz procedurami
COVID-19

2.

Socjoterapia z elementami ART ( trening październik
zastępowania agresji).
2020–
maj
2021
Terapia logopedyczna dziecka jąkającego Październik 2020
się
Maj 2021

prowadzenie terapii w zależności od zgłaszania
się dzieci i młodzieży, możliwościami
organizacyjnymi Poradni oraz procedurami
COVID-19
Zgodnie z zapotrzebowaniem, możliwościami
organizacyjnymi Poradni oraz procedurami
COVID-19

3.

Preiss
Górska

Charko

Sieci współpracy
1.

Sieć psychologów i pedagogów
szkolnych

2.

Sieć logopedów

września 2019
czerwca
2020
września 2019
czerwca

Narewska

zgodnie z procedurami COVID-19
(minimalnie 4 spotkania)

Hrycyna
Charko

zgodnie z procedurami COVID-19
minimum 1 w semestrze

3.

2020
Sieć nauczycieli pracujących z uczniami września 2019
autystycznymi
czerwca
2020

Ryzenweber
Wójcik

zgodnie z procedurami COVID-19
minimum 1 w semestrze

Mediacje
Interwencja kryzysowa

1.

Działania mediacyjne między stronami
konfliktu (uczniami, rodzicami,
nauczycielami)

cały rok

pracownicy
w szczególnych przypadkach przydziału
merytoryczni
dokonuje dyrektor Poradni
Poradni
w przydzielonych
do współpracy na
dany rok szkolny
gminach

2.

Interwencje kryzysowe

cały rok

pracownicy
w szczególnych przypadkach przydziału
merytoryczni
dokonuje dyrektor Poradni
Poradni
w przydzielonych
do współpracy na
dany rok szkolny
gminach

Profilaktyka

1.

Przesiewowe badania słuchu programem wrzesień 2020
„Słyszę”
maj 2021

Charko
Hrycyna

zgodnie z zapotrzebowaniem, możliwościami
organizacyjnymi Poradni oraz procedurami
COVID-19.

2.

Przesiewowe badania wzroku programem wrzesień 2020
„Widzę”
maj 2021

Charko
Hrycyna

zgodnie z zapotrzebowaniem oraz procedurami
COVID-19.

3.

Przesiewowe badania mowy od 3 r.ż

wrzesień 2020
maj 2021

4.

Przesiewowe badania funkcji
percepcyjno-motorycznych w klasach
młodszych

październik 2020 Pedagodzy
maj 2021
Psycholodzy

zgodnie z zapotrzebowaniem, możliwościami
organizacyjnymi Poradni oraz procedurami
COVID-19.

5.

Zajęcia logopedyczne dla:
- dla 5-6 latków
- dla młodszych grup przedszkolnych
Ćwiczenia artykulacyjne i oddechowe lub
na konkretną głoskę.

październik 2020 Charko
maj 2021
Hrycyna

zgodnie z zapotrzebowaniem, możliwościami
organizacyjnymi Poradni oraz procedurami
COVID-19.

6.

Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i
młodzieży, realizowane na terenie szkół i
placówek dotyczące szczególnie:
- agresji
- przemocy
- uzależnień
- edukacji zdrowotnej HIV, bulimia,
anoreksja
- realizacja programów profilaktyczno terapeutycznych, , *

wrzesień
2020 –
czerwiec 2021

w szczególnych przypadkach przydziału
dokonuje dyrektor Poradni (w przypadku dużej
ilości zgłoszeń ,nieobecności pracownika, ze
względu na wymagane kwalifikacje)
*wykaz programów na stronie internetowej
Poradni
*możliwe jest indywidualne uzgodnienie
tematyki
zajęć profilaktycznych
zgodnie z zapotrzebowaniem, możliwościami
organizacyjnymi Poradni oraz procedurami
COVID-19.

7.

Warsztatowe zajęcia dla młodzieży
usprawniające proces uczenia się

październik 2020 pracownicy
zgodnie z zapotrzebowaniem, możliwościami
maj 2021
merytoryczni
organizacyjnymi Poradni oraz procedurami
Poradni
COVID-19.
w przydzielonych
do współpracy na
dany rok szkolny
placówkach

Charko
Hrycyna

pracownicy
merytoryczni
Poradni
w przydzielonych
do współpracy na
dany rok szkolny
placówkach

zgodnie z zapotrzebowaniem, możliwościami
organizacyjnymi Poradni oraz procedurami
COVID-19.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Warsztatowe zajęcia dla uczniów z
zakresu komunikacji społecznej

pracownicy
październik 2020 merytoryczni
zgodnie z zapotrzebowaniem, możliwościami
maj 2021
Poradni
organizacyjnymi Poradni oraz procedurami
w przydzielonych COVID-19.
do współpracy na
dany rok szkolny
placówkach

pracownicy
Warsztatowe zajęcia dla uczniów
październik 2020 merytoryczni
dotyczące negocjacyjnego rozwiązywania maj 2021
Poradni
konfliktów
w przydzielonych
do współpracy na
dany rok szkolny
placówkach
Warsztatowe zajęcia dla uczniów z
październik 2020 Preiss
zakresu Edukacji Seksualnej
maj 2021

w okresie
pracownicy
Współudział w realizacji programów
październik 2020 – merytoryczni
profilaktycznych szkół
maj 2021
Poradni
w przydzielonych
do współpracy na
dany rok szkolny
placówkach
w okresie
Wardyn
Szkoła dla rodziców” według programu
październik 2020 – Górska
Faber i Mazlish – 10 spotkań po 3 godziny maj 2021 w
I edycja
zależności od
zebrania grupy
Spotkania psychoedukacyjne dla
rodziców, nauczycieli, wychowawców,
dyrektorów szkół

w okresie
pracownicy
październik 2019 – merytoryczni
maj 2020
Poradni w

zgodnie z zapotrzebowaniem, możliwościami
organizacyjnymi Poradni oraz procedurami
COVID-19.

zgodnie z zapotrzebowaniem, możliwościami
organizacyjnymi Poradni oraz procedurami
COVID-19.

zgodnie z zapotrzebowaniem, możliwościami
organizacyjnymi Poradni oraz procedurami
COVID-19.

realizacja warsztatów
w przypadku zgłoszenia się grupy
zainteresowanych rodziców oraz zgodnie z
możliwościami organizacyjnymi Poradni

zgodnie z zapotrzebowaniem
*)wykaz programów na stronie internetowej
Poradni oraz na ulotkach, możliwe jest

i placówek oświatowych, w szczególności
z zakresu:
- profilaktyki uzależnień
- profilaktyki zaburzeń zachowania
- profilaktyki prozdrowotnej
- przeciwdziałania trudnościom w nauce
- profilaktyki mowy ( w tym zajęcia
pokazowe*)

przydzielonych do indywidualne uzgodnienie tematyki zajęć
współpracy na
profilaktycznych
dany rok szkolny
gminach
zgodnie z zapotrzebowaniem i możliwościami
organizacyjnymi Poradni oraz procedurami
COVID-19.

Poradnictwo, doradztwo zawodowe
1.

Porady indywidualne bez badań dla dzieci cały rok
i młodzieży
- w tym dla dzieci i młodzieży z
trudnościami adaptacyjnymi związanymi z
różnicami kulturowymi lub ze zmianą
środowiska edukacyjnego w tym
związanymi z wcześniejszym kształceniem
za granicą.

pracownicy
merytoryczni
Poradni
w przydzielonych
do współpracy na
dany rok szkolny
placówkach

Ze wskazaniem w pierwszej kolejności w
przypadku dzieci zdiagnozowanych
w Poradni konsultacja udzielana przez
pracowników merytorycznych, którzy badali
dziecko

2.

Poradnictwo dla rodziców (opiekunów
cały rok
prawnych) dzieci i młodzieży
- w tym dla rodziców dzieci i młodzieży z
trudnościami adaptacyjnymi związanymi z
różnicami kulturowymi lub ze zmianą
środowiska edukacyjnego w tym
związanymi z wcześniejszym kształceniem
za granicą.

pracownicy
merytoryczni
Poradni w
przydzielonych do
współpracy na
dany rok szkolny
placówkach

Ze wskazaniem w pierwszej kolejności w
przypadku dzieci zdiagnozowanych
w Poradni konsultacja udzielana przez
pracowników merytorycznych, którzy badali
dziecko, ( w poradni i w terenie)

3.

Konsultacje dla rodziców, nauczycieli,
cały rok
wychowawców, pedagogów szkolnych,
dyrektorów szkół i placówek oświatowych

pracownicy
merytoryczni
Poradni
w przydzielonych
do współpracy na
dany rok szkolny

Ze wskazaniem w pierwszej kolejności w
przypadku dzieci zdiagnozowanych
w Poradni konsultacja udzielana przez
pracowników merytorycznych, którzy badali
dziecko ( w poradni i w terenie)

placówkach
4.

Porady i konsultacje dla rodziców dzieci
objętych:
- terapią pedagogiczną
- terapia psychologiczną
- terapią logopedyczną

październik 2020 – pracownicy
czerwiec 2021
merytoryczni
Poradni

zgodnie z terapią

5.

Porady indywidualne, dotyczące wyboru cały rok
poziomu kształcenia ponadpodstawowego,
określania preferencji zawodowych,
uzyskania informacji o szkołach, profilach,
studiach wyższych, instytucjach, rynku
pracy

Wardyn
Preiss

zgodnie z zapotrzebowaniem

6.

Doradztwo edukacyjno – zawodowe
dla uczniów szkół podstawowych
podstawowych i szkół.

cały rok

Wardyn
Preiss

zgodnie z zapotrzebowaniem

7.

Doradztwo w zakresie doboru szkół dla
osób z niepełnosprawnością oraz
problemami zdrowotnymi

cały rok

Wardyn
Preis

zgodnie z zapotrzebowaniem

8.

Konsultacje dla rodziców, nauczycieli,
cały rok
wychowawców, pedagogów szkolnych,
dyrektorów szkół i placówek oświatowych
w zakresie udzielania informacji o szkołach
i zawodach.

Wardyn
Preis

zgodnie z zapotrzebowaniem

8.

Zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej październik 2020 - Wardyn
dla uczniów:
kwiecień 2021
Preis

zgodnie z zapotrzebowaniem, możliwościami
organizacyjnymi Poradni oraz procedurami
COVID-19.

10.

Działania na rzecz dziecka młodszego:
Dzień otwarty dla rodziców dzieci
najmłodszych:

Pedagodzy
Październik 2020 Psycholodzy
Maj 2021
Logopedzi

zgodnie z ustaleniami zespołów poprzedzone
kampanią informacyjną na terenie całego
powiatu

Działalność informacyjno-szkoleniowa
1.

Wspomaganie pracy szkół i placówek
rok szkolny 2020poprzez zaplanowanie i przeprowadzenie 21
działań mających na celu poprawę jakości
ich pracy

dyrektor Poradni,
wyznaczani
pracownicy
merytoryczni
Poradni

2.

Spotkania poświęcone rozwiązywaniu
październik 2020
bieżących problemów szkół i placówek w czerwiec 2021
rejonie działania Poradni oraz
przekazywaniu informacji dotyczących
współpracy z Poradnią:
- dla pedagogów, wychowawców oraz
zainteresowanych nauczycieli
- dyrektorów szkół, przedszkoli, placówek
oświatowych

dyrektor Poradni,
wyznaczani
pracownicy
zgodnie z zapotrzebowaniem
merytoryczni
Poradni

3.

Udział w Radach Pedagogicznych
w szkołach i placówkach

wrzesień 2020
czerwiec 2021

pracownicy
zgodnie procedurami COVID-19.
merytoryczni
w szczególnych przypadkach przydziału
Poradni
dokonuje dyrektor Poradni oraz
w przydzielonych
do współpracy na
dany rok szkolny
placówkach

4.

Prelekcje, wykłady, pogadanki dla

wrzesień 2020

pracownicy

zgodnie z potrzebami

zgodnie procedurami COVID-19.

nauczycieli i rodziców*

5.

6.

7.

8.

Wsparcie szkół w rozpoznawaniu u
uczniów specyficznych trudności w
uczeniu się , w tym ryzyka wystąpienia
specyficznych trudności w uczeniu się u
uczniów klas I-III szkoły podstawowej
Wsparcie szkół, przedszkoli w
organizowaniu pomocy psychologicznopedagogicznej oraz opracowaniu i
realizowaniu indywidualnych programów
edukacyjno-terapeutycznych i
indywidualnych programów zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych
( ze szczególnym wskazaniem na dzieci z
orzeczeniem o kształceniu specjalnym w
szkołach masowych . Pomoc przy
opracowywaniu wielospecjalistycznej
oceny funkcjonowania ucznia.
Wsparcie szkół, przedszkoli w określeniu
dla dzieci niepełnosprawnych niezbędnych
do nauki warunków, sprzętu
specjalistycznego i środków
dydaktycznych
Zajęcia otwarte dla nauczycieli

czerwiec 2021

wrzesień 2020
czerwiec 2021

wrzesień 2020
czerwiec 2021

merytoryczni
Poradni
w przydzielonych
do współpracy na
dany rok szkolny
placówkach
pracownicy
merytoryczni
Poradni
w przydzielonych
do współpracy na
dany rok szkolny
placówkach
pracownicy
merytoryczni
Poradni
w przydzielonych
do współpracy na
dany rok szkolny
placówkach

w szczególnych przypadkach przydziału
dokonuje dyrektor Poradni
*tematyka zgodnie z zapotrzebowaniem

zgodnie z zapotrzebowaniem, możliwościami
organizacyjnymi Poradni oraz procedurami
COVID-19.

zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rok szkolny 2020- Pracownicy
21
merytoryczni
zgodnie ze
specjalnością

Na pisemny wniosek dyrektora szkoły,
przedszkola, rodzica lub pełnoletniego ucznia

Rok szkolny 2020- Pracownicy
21
merytoryczni
zgodnie ze
specjalnością

zgodnie z zapotrzebowaniem, możliwościami
organizacyjnymi Poradni oraz zgodnie
procedurami COVID-19.

wrzesień 2020
czerwiec 2021

9.

Praktyki studenckie

10.

Udział w projekcie „ Zdolni z Pomorza” w Rok szkolny
ramach Lokalnego Centrum Nauczania
2020-21
Kreatywnego –Matematyka, fizyka,
informatyka + Biologia, chemia i
kompetencje społeczne

11.

Popularyzowanie pracy poradni oraz
wiedzy psychologicznej, pedagogicznej,
logopedycznej - przygotowywanie
materiałów:
- strona internetowa Poradni,
- ulotki, plakaty
- wywiady, informacje dla prasy,
- artykuły na stronę Poradni

pracownicy
merytoryczni
Poradni

zgodnie z zapotrzebowaniem, możliwościami
organizacyjnymi Poradni

Dyrektor –
koordynator
Psycholog Górska

Organizacja zajęć, wsparcie dla rodziców i
nauczycieli Zajęcia grupowe będą odbywać się
w LO w Nowym Dworze Gd.

cały rok

dyrektor Poradni, materiały opracowywane przez: psychologów,
pracownicy
pedagogów, logopedów
merytoryczni
Poradni

Współpraca z placówkami

1.

Współpraca z MGOPS, PCPR, PCIK
instytucjami oświatowymi, CEN-ami,
samorządami, służbą zdrowia, sądem,
organizacjami pozarządowymi

cały rok

Dyrektor Poradni, zgodnie z zapotrzebowaniem
pracownicy
merytoryczni
Poradni

2.

Współpraca z Powiatowym Urzędem
cały rok
Pracy, z Centrum Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej, Biblioteką
Pedagogiczną ,OHP, Kuratorium Oświaty,
Wydziałami Oświaty w Gminach i
Powiecie

Dyrektor Poradni, zgodnie z zapotrzebowaniem
pracownicy
merytoryczni
Poradni

