
W roku szkolnym 2013/ 2014 plan pracy PPP w Knurowie koncentruje się wokół  

"Bezpieczeństwa i zdrowia"- Poradnia wspomaga w rozwoju i dorastaniu.  

Pierwsze zadanie, które PPP będzie realizować to Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w 

związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. Pracownicy będą dokonywać  
diagnozy dojrzałości szkolnej 6-latków. Zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska lokalnego 

będą prowadzić prelekcje dla rodziców na temat dojrzałości szkolnej dziecka 6-letniego oraz  

organizować treningi umiejętności wychowawczych dla rodziców na terenie szkół i 

przedszkoli. 

 

  

Kolejne zadanie to: Działania poradni na rzecz zdrowia, bezpieczeństwa i rozwoju 

uczniów. Pracownicy PPP  będą realizować programy profilaktyczno-wychowawcze w 

klasach. Zostaną przeprowadzone zajęcia integracyjne w klasach I gimnazjum. Zgodnie z 

zapotrzebowaniem pracownicy PPP będą dokonywać działań interwencyjnych w 

problemowych zespołach klasowych. W klasach  II i III gimnazjum będą prowadzone zajęcia 

wspierające  rozwój osobowości oraz trafne i dojrzałe dokonywanie wyborów szkolnych i 

zawodowych. Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zostaną zorganizowane warsztaty z 

zakresu planowania ścieżki kariery szkolnej i zawodowej. W gimnazjach oraz szkołach 

ponadgimnazjalnych przeprowadzone będą też warsztaty dotyczące profilaktyki FAS. 

Pracownicy PPP mają też na uwadze rozpowszechnianie wiedzy na temat procedur 

postępowania w sytuacji kryzysu suicydalnego. 

 

  

  

Trzecim zadaniem są Działania wspierające proces kształcenia uczniów 

niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. Zadanie to będzie realizowane poprzez: 

monitorowanie kolejnych etapów kształcenia uczniów niepełnosprawnych, udzielanie 

indywidualnych porad zawodowych i planowanie ścieżki kariery zawodowej uczniów 

niepełnosprawnych, zorganizowanie szkoleń Rad Pedagogicznych na temat interpretacji 

opinii i orzeczeń wydawanych przez PPP oraz sporządzenie listy uczniów ze 

zdiagnozowanym niedosłuchem centralnym. 

Ostatnim zadaniem jest Promocja różnych form działalności poradni i osiągnięć 

pracowników w środowisku lokalnym. Propagowanie różnych form działalności poradni 

prowadzone na rzecz uczniów i rodziców (warsztaty, prelekcje itp.) w formie publikacji na 

stronie internetowej PPP, gazetek umieszczanych na terenie poradni i artykułów w mediach. 

Wnioski z ewaluacji wewnętrznej dotyczące poszczególnych form działalności będą 
umieszczane na stronie BIP-u i stronie internetowej PPP w Knurowie. 

 

  

Pracownicy będą brać czynny udział w społecznych akcjach propagujących wiedzę 
logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną (m.in. Europejski Dzień Logopedy, Europejski 

Tydzień Świadomości Dysleksji, Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie) 

W roku szkolnym 2013/2014 Pracownicy PPP  oferują możliwość przeprowadzenia 

następujących warsztatów na terenie placówek: 

Spotkania psychoedukacyjne  dla rodziców dzieci przedszkolnych: 

1.      "Gotowość szkolna" - J. Durczok 

2.    "Jak wychować grzeczne dziecko" - J. Durczok 



 

 Warsztaty dla nauczycieli przedszkoli: 

1.      "Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami?" - J. Durczok 

2.      "Symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania" - J. Durczok 

 

 Warsztaty dla rodziców dzieci przedszkolnych i szkolnych: 

1.      "Trening umiejętności wychowawczych"  - M. Kanas, M. Ślązak 

2.      "Opóźniony rozwój mowy - w teorii i praktyce" - N. Kania, M. Grinig-
Łupieżowiec 

  

Warsztaty dla uczniów: 

1.    Zajęcia integracyjne w klasie - D. Liver, P. Krasnowska 

2.    "Style uczenia się" - jak uczyć się efektywnie i radzić sobie ze stresem - U. 
Kurcjusz, I. Kwolek 

3.    "FAS - alkoholowy zespół płodowy - ciąża bez ryzyka" - tylko gimnazjum i 
szkoły ponadgimnazjalne -     I. Kwolek, U. Kurcjusz, M. Kanas 

4.    "Trening twórczości dla uczniów zdolnych" - tylko gimnazjum - M. Kanas, U. 
Kurcjusz 

5.   "Jak żyć zdrowo i bezpiecznie" - cykl spotkań 1 x w miesiącu dla uczniów klas V 
SP - M. Ślązak 

 


