
SPRAWOZDANIE PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  

W ŁYSOMICACH ZA ROK 2020 



Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łysomicach mieści się przy  

ulicy Toruńskiej 10, posiada 3 gabinety: psychologiczny, pedagogiczny, 

logopedyczny, sekretariat i gabinet dyrektora. 

 

W lutym2020 roku zatrudniona została główna księgowa. 

W minionym roku stworzyliśmy  w poradni warsztat pracy dla  

głównej księgowej, zakupione zostały wymagane pomoce, sprzęt  

i oprogramowanie.  

Ponadto doposażyliśmy gabinet psychologiczny  

w nowoczesne meble. Zakupione zostały testy do specjalistycznych 

diagnoz oraz pomoce do  terapii. 

Na korytarzu poradni wymieniliśmy na nowe panele podłogowe,  

w  dwóch gabinetach wymieniliśmy wertikale. 





Celem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łysomicach jest  udzielanie 

dzieciom  (w wieku od urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku 

kształcenia i zawodu, a także udzielanie  rodzicom i  nauczycielom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem 

dzieci oraz młodzieży. 

W roku 2020 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

w Łysomicach udzielała pomocy i wsparcia zgodnie  

z wewnętrznymi procedurami funkcjonowania w stanie  

epidemii SARS-CoV-2.  

Na stronie internetowej udzielono wskazań, 

zaleceń do pracy zdalnej dla rodziców, 

nauczycieli oraz dzieci. 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 

wydawała  opinie na pisemny wniosek rodzica/ 

prawnego opiekuna. 



Na terenie szkół Gminy Łysomice odbyły się spotkania z pracownikami 

poradni. 

Psycholog poradni czterokrotnie uczestniczył w przesłuchaniach dzieci  

w Szkole Podstawowej w Turznie. W lutym 2020 r. dyrektor wraz  

z psychologiem uczestniczyli w Szkole Podstawowej w Turznie w Zespole 

klasowym w sprawie ucznia, udzielano wówczas konsultacji nauczycielom 

oraz rodzicowi dziecka.  

We wrześniu 2020 r. logopeda poradni został oddelegowany do szkół 

Gminy Łysomice w celu przeprowadzenia badań logopedycznych  

–  przesiewowych. Badania logopedyczne przesiewowe przeprowadzone 

zostały  w szkołach zgodnie z zapotrzebowaniem rodziców dzieci klas 0.  

W następnej kolejności rodzice umawiali się na terapię z logopedą, która 

odbywała się na terenie tutejszej poradni. 

Obserwuje się duże zainteresowanie diagnozą logopedyczną dzieci do  

5 roku życia. 



Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna współpracuje z Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Łysomicach. 

10 marca 2020r. poradnia zrealizowała „Grupę wsparcia” dla pedagogów szkolnych, 

pracowników pedagogicznych przedszkola oraz pracowników socjalnych GOPS  

w Łysomicach. Podczas spotkania odbyło się szkolenie na temat:  

„Kryzys adolescencyjny  a samobójstwa nastolatków”  

oraz udzielane były konsultacje.  

W sumie uczestniczyło w spotkaniu 15 osób. Spotkanie to cieszyło się dużym 

zainteresowaniem ze względu na poruszaną tematykę. Z powodu trwającej pandemii 

niestety nie mogliśmy zrealizować następnych spotkań w podobnej grupie. 

Dyrektor Poradni P-P uczestniczył w naradach kuratoryjnych. 

W dniu 11.032020 r. na naradzie kuratoryjnej dla dyrektorów szkół w Łubiance 

dzielił się   wiedzą i doświadczeniem na temat: 

„Agresji wśród dzieci i młodzieży”. 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w minionym roku był w stałym 

kontakcie z wizytatorami Kuratorium Oświaty oraz z dyrektorami innych Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznych. Na bieżąco wysyłane były sprawozdania do 

Kuratorium  Oświaty, udzielane były konsultacje. 





Uzyskane w badaniu wyniki ujawniają, że zwracające się do naszej placówki o pomoc  

i  wsparcie osoby w znaczącej większości  otrzymują ją na miejscu w Poradni lub 

otrzymują wskazówki, gdzie szukać specjalistycznego wsparcia poza Poradnią.  

A oto najczęściej wskazywane przez rodziców pozytywne efekty pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej udzielanej w poradni: 

- poprawa motywacji do pracy, 

- poprawa relacji koleżeńskich, 

- poprawa zachowania,  

- poprawa w funkcjonowaniu emocjonalnym, 

- skuteczna poprawa wymowy, 

- poprawa w pisowni i ortografii, 

- poprawa koncentracji i koordynacji ruchowej, 

- udzielenie skutecznego wsparcia w pandemii. 

Nasza placówka w roku 2020 realizowała ewaluację wewnętrzną na temat: 

„Skuteczność pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej 

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łysomicach”.  



Praca Zespołów Orzekających przebiegała planowo, wszystkie sprawy rozpatrzono pozytywnie.  

Wydano18 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, 2 orzeczenia o potrzebie nauczania 

indywidualnego,  7 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. 

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nieustannie poszerzają swoją wiedzę  

i umiejętności,  w minionym roku uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego,  

jak również podnosili swoje kwalifikacje. 

W roku 2020 realizowane były studia podyplomowe w zakresie: Oligofrenopedagogika  

– edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną -1 osoba. 

Ponadto w 2020r. ukończone zostały studia podyplomowe z zakresu: Doradztwo zawodowe  

i personalne przez 1 osobę. 

 
W minionym roku 1 pracownik podwyższył stopień awansu zawodowego  na nauczyciela mianowanego. 

W roku 2020  pracownicy pedagogiczni, dyrektor licznie udzielali wsparcia rodzicom /prawnym 

opiekunom, a także dzieciom i młodzieży w postaci rozmów terapeutycznych i konsultacji często 

w trudnych sytuacjach rodzinnych, nie radzenia sobie efektywnego z emocjami. 

W minionym roku 2020 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna realizowała ofertę w obszarze 

orientacji zawodowej. 

Młodzież  podczas spotkań w poradni z doradcą zawodowym miała okazję identyfikować  swoje 

zainteresowania i preferencje zawodowe oraz wybrać adekwatną dalszą ścieżkę kształcenia  

i rozwoju. Młodzież uczestniczyła indywidualnie lub w małej grupie w konsultacjach 

doradczych, której końcowym efektem była autodiagnoza własnych zainteresowań, umiejętności, 

kompetencji, mocnych i słabych stron oraz opracowanie planów edukacyjnych na przyszłość. 
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