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Kraśnik, dnia 24.09.2019 r. 

 

                                                     Państwo Dyrektorzy 

                                                       przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 

                                                z terenu Powiatu Kraśnickiego 

 

            Tradycyjnie, we wrześniu, nawiązując do zaplanowanych kierunków polityki oświatowej 

państwa, zapraszamy Państwa Dyrektorów, koordynatorów pomocy psychologiczno 

pedagogicznej  z terenu Powiatu Kraśnickiego do współpracy z naszą poradnią.          
 Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Kraśniku kontynuuje realizację 

zadania związanego z procesowym wspomaganiem rozwoju szkół, przedszkoli i placówek oświatowych 

w roku szkolnym 2019/2020. Wsparcie obejmuje pomoc w rozwiązywaniu trudności, problemów oraz 

zwiększaniu kompetencji nauczycieli i podniesieniu jakości pracy przedszkola, szkoły, placówki.  

W ramach wspomagania proponujemy:  

 wsparcie nauczycieli w okresie od września 2019 r.  do maja 2020 roku, 

 pomoc w diagnozie potrzeb rozwojowych oraz realizacji działań zaplanowanych, 

 wsparcie w  rozwiązywaniu bieżących  problemów profilaktycznych, wychowawczych, 

opiekuńczych, dydaktycznych i terapeutycznych,   

 realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w celu poprawy jakości 

udzielanej pomocy, 

 współpracy przy wydawaniu opinii w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia 

uwzględniając efekty pomocy udzielanej przez szkołę, czy przedszkole, 

 w zakresie dostosowania nowo przyjętych programów do potrzeb  i możliwości uczniów, 

szczególnie tych, objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną, 

 udział nauczycieli w pracach sieci współpracy i samokształcenia.  

 

             Uprzejmie prosimy Państwa o rozpropagowanie wśród nauczycieli, wychowawców, 

koordynatorów  pomocy psychologiczno- pedagogicznej formy doskonalenia jakimi są sieci współpracy     

i samokształcenia. 

            Sieci to nowoczesna forma doskonalenia nauczycieli, której podstawą jest praca zespołowa 

pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk 

oraz podnoszenie kompetencji poprzez udział w różnych formach doskonalenia zgodnie ze zgłoszonymi 

potrzebami. W roku szkolnym 2019/2020 obok sieci współpracy psychologów, pedagogów oraz sieci 

współpracy logopedów uruchamiamy sieć współpracy doradców zawodowych.  
Na terenie Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych prowadzimy również 

grupę wsparcia dla koordynatorów pomocy psychologiczno pedagogicznej z udziałem 

zewnętrznych doradców metodycznych z LSCDN.  
           Terminy spotkań publikowane będą na stronie naszej poradni. 

            Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych wspiera szkoły i placówki powiatu 

kraśnickiego także w zakresie prawidłowości zapewnienia warunków i organizacji kształcenia uczniów 

niepełnosprawnych. 

Zaplanowanie i przeprowadzenie działań wzmacniających ma na celu poprawę jakości pracy 

szkół i placówek powiatu kraśnickiego. 

Z wyrazami szacunku 

 

Dorota Posyniak                                                                                                                                                                           

Dyrektor 

                                                                                                           PZPP-P w Kraśniku  


