
OFERTA POWIATOWEGO ZESPOŁU PORADNI 

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH 

W KRAŚNIKU

PZPPP w Kraśniku jest jedyną publiczną poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną w powiecie kraśnickim 

świadczącą bezpłatną specjalistyczną pomoc diagnostyczną, 

terapeutyczną i profilaktyczną skierowaną do dzieci, młodzieży 

uczącej się, ich rodziców, opiekunów prawnych 

i nauczycieli.



Nasze główne zadania to:
1. diagnozowanie dzieci i młodzieży:

- wydawanie opinii lub informacji o wynikach diagnozy,

- wydawanie orzeczeń o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, 

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania 

dzieci i młodzieży,

2.   udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

- terapia (psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna),

- terapia małego dziecka z niepełnosprawnością w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka 

(WWRD),

- terapia integracji sensorycznej,

- udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

- udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych,

3. realizowanie zadań profilaktycznych, wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, 

szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych 

i wychowawczych,

4. organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

5. Program „Za życiem”,

6. Sieci Współpracy i Samokształcenia Psychologów, Pedagogów, Logopedów,

7. psychoedukacja,

8. konsultacje.



 udzielanie indywidualnych porad, konsultacji, informacji na terenie poradni w sprawach: 

- zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych,

- rozwoju i zaburzeń mowy,

- dzieci przewlekle chorych,

- dzieci wybitnie uzdolnionych,

 spotkania konsultacyjne w ramach zebrań z rodzicami na terenie przedszkoli i szkół,

 możliwość obserwacji dziecka na terenie placówki,

 „Szkoła dla Rodziców”,

 warsztaty dla rodziców rozwijające kompetencje wychowawcze,

 grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych  z zagrożeniami  niepełnosprawnością, 

 pomoc dla rodziców w zakresie przezwyciężania trudności wychowawczych.

PROPONUJEMY RODZICOM:



PROPONUJEMY NAUCZYCIELOM:

 grupa wsparcia dla pedagogów, psychologów, nauczycieli,

 pomoc w organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno pedagogicznej  w przedszkolach, 

szkołach i placówkach oświatowych,                              

 punkty konsultacyjne w przedszkolach  i szkołach,

 szkolenia i warsztaty dla rad pedagogicznych,

 Sieci Współpracy i Samokształcenia,

 konsultacje dla pedagogów i wychowawców wspierające  w  realizacji działań obejmujących 

informację, orientację i poradnictwo edukacyjne i zawodowe dla uczniów,

 grupa wsparcia dla koordynatorów pomocy  psychologiczno-pedagogicznej w placówkach 

oświatowych powiatu kraśnickiego,

 indywidualne konsultacje.



PROPONUJEMY UCZNIOM 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

 zajęcia adaptacyjno-integracyjne,

 zajęcia technik uczenia się,

 programy rozwijające kompetencje komunikacyjne i językowe,

 programy rozwijające kompetencje emocjonalne i społeczne,

 zajęcia interwencyjne dotyczące problemów wewnątrz zespołu 

klasowego,

 programy profilaktyczne dotyczące problematyki uzależnień                                                                             

(w tym cyberuzależnień), agresji, przemocy, itp.,

 zajęcia z doradztwa zawodowego dotyczące wyboru zawodu 

i kierunku kształcenia.



DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH    

PROPONUJEMY:

 zajęcia adaptacyjno-integracyjne, 

 zajęcia  rozwijające kompetencje emocjonalne i społeczne (radzenie sobie ze stresem, 

złością, lękiem, poczuciem własnej wartości, asertywność, podejmowanie decyzji 

i rozwiązywanie problemów, komunikacja interpersonalna), 

 programy profilaktyczne dotyczące problematyki uzależnień (w tym cyberuzależnień),  

dopalaczy, agresji, przemocy, samookaleczeń, itp.,

 treningi usprawniające procesy uczenia się,

 treningi antystresowe dla maturzystów,

 zajęcia dotyczące problemów wieku dorastania,

 zajęcia interwencyjne dotyczące problemów wewnątrz zespołu klasowego.



 


