INFORMACJA O DZIAŁANIACH PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W WIERUSZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
Poradnia zatrudnia
4 psychologów (w tym 1 na ½
etatu),
4
pedagogów/
logopedów (w tym 1 na ½
etatu),
lekarza
pediatrę,
fizjoterapeutę
(umowy
cywilno-prawne).
Dwóch
pracowników posiada również
kwalifikacje
z
zakresu
oligofrenopedagogiki,
jeden
z zakresu autyzmu, trzech
z zakresu
surdopedagogiki,
jeden
z
zakresu
neurologopedii,
dwóch
z zakresu tyflopedagogiki,
jeden z zakresu socjoterapii,
terapii rodziny oraz seksuologii.
Pod opieką poradni znajdują
się 62 placówki (28 przedszkoli,
33 szkoły i 1 żłobek).

W roku szkolnym
2020/2021 w zakresie
diagnozy
przeprowadzono:


294 diagnozy
psychologiczne,



259 diagnoz
pedagogicznych,



26 diagnoz
logopedycznych,



92 przesiewowe
badania logopedyczne.
Łączna liczba badań wyniosła
701.

Wydano 88 orzeczeń i 12 opinii o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka oraz 208 opinii
w poniższych sprawach:
*dostosowania
wymagań
edukacyjnych
wynikających
z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych
ucznia – 82;
*dostosowania
warunków
i
form
sprawdzianu
przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole
podstawowej do indywidualnych potrzeb ucznia – 41;
*objęcia ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną – 39;
*dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego
do indywidualnych potrzeb ucznia – 1;
*przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego
do pracy – 1;
*zezwolenia na zatrudnienie młodocianego – 13;
*odroczenia obowiązku szkolnego – 3;
*wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły – 1;
*zindywidualizowanej ścieżki kształcenia – 18;
*innych opinii o przebadanych klientach – 9.

Wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka zajmował się
zespół następujących specjalistów: psycholog, pedagog,
oligofrenopedagog,
surdopedagog,
tyflopedagog,
logopeda, neurologopeda, fizjoterapeuta, lekarz pediatra –
konsultant.

Bezpośrednia pomoc
udzielona dzieciom i
młodzieży :



















9 uczniów uczestniczyło
w zajęciach korekcyjno kompensacyjnych.
33 dzieci uczestniczyło
w terapii logopedycznej.
48 uczniów uczestniczyło
w terapii psychologicznej
indywidualnej.
4 uczniów uczestniczyło
w terapii dysleksji
i dysortografii.
Prowadzono 2 terapie
rodzin.
76 osób skorzystało
z konsultacji
psychologicznych na
terenie poradni i
w punktach
konsultacyjnych
na terenie szkół.
2 uczniów skorzystało
z indywidualnych porad
zawodowych na
podstawie badań.
9 uczniów wymagało
interwencji kryzysowych.
90 osób uczestniczyło w
zajęciach
psychoedukacyjnych
w szkołach i placówkach.
1 osoba uczestniczyła
w terapii EEG
Biofeedback.
14 dzieci uczestniczyło
w zajęciach wczesnego
wspomagania rozwoju
dziecka.

Prowadzono grupę wsparcia dla pedagogów szkolnych,
do której należało 8 pedagogów i 1 psycholog z terenu
powiatu.
Ponadto wydano 67 informacji o wynikach diagnozy
przeprowadzonej w Poradni. Udzielono 104 konsultacji
psychologicznych.
14 dzieci uczestniczyło w zajęciach w ramach rządowego
programu „Za życiem”.
Oprócz tego Poradnia udzielała wsparcia nauczycielom
i rodzicom, współpracowała z instytucjami i organizacjami
wspierającymi rodziny i rozwój dziecka znajdującymi się
na terenie powiatu oraz kraju.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług !

