Koncepcja działania poradni w roku szkolnym 2011/2012
Planowane w poradni projekty i zamierzenia na nadchodzący rok szkolny
wynikają z dwóch podstawowych uwarunkowań:
Po pierwsze, poradnia psychologiczno – pedagogiczna jest w systemie
oświaty placówką wspomagającą edukację dzieci i młodzieży. Z tego faktu wynika
zobowiązanie do wydawania opinii i orzeczeń w oparciu, o które nauczyciele
dostosują wymagania edukacyjne, a w szkole udzielana i organizowana będzie
pomoc.
Opinie i orzeczenia sporządzane są na podstawie indywidualnych badań
diagnostycznych: psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych. Ponieważ
liczba zgłoszeń i wykonywanych badań systematycznie wzrasta – działalność
poradni ma przede wszystkim charakter diagnostyczny.
Kolejnym uwarunkowaniem koncepcji działania nadchodzącego roku
szkolnego są wdrażane aktualnie w oświacie zmiany dotyczące udzielania
i organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
W świetle nowych rozporządzeń pomoc psychologiczno – pedagogiczna
świadczona będzie bliżej dziecka i ucznia w jego przedszkolu i szkole, przez
co powinna być bardziej dostępna i efektywna.
Od poradni oczekuje się szerszego zakresu działań realizowanych
na terenie placówek oświatowych, w szczególności udzielania nauczycielom
i specjalistom pracującym w szkołach merytorycznego wsparcia.
Uwzględniając powyższe w nadchodzącym roku szkolnym pracownicy poradni
uczestniczyć będą w spotkaniach szkolnych zespołów organizujących pomoc.
Zakres realizowania tej działalności ogranicza jednak fakt, że poradnia
w Legionowie pozostaje jedyną tego typu placówką na terenie Powiatu
Legionowskiego, tymczasem w rejonie jej działania funkcjonuje aż siedemdziesiąt
publicznych szkół i przedszkoli.
Zadania realizowane na terenie placówek oświatowych w nadchodzącym roku
szkolnym będą przedmiotem wewnętrznych badań ewaluacyjnych, co pozwoli
zarówno ocenić ich efekty jak i pozyskać wiedzę przydatną do ich doskonalenia
w przyszłości.
Dbając o to, aby poradnia pozostała placówką otwartą i dostępną dla osób
pilnie poszukujących porady i wsparcia, nadal dostępne będą „dyżury” psychologów
– od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.
Kontynuowane będą także comiesięczne spotkania grupy wsparcia
dla psychologów
i
pedagogów
szkolnych,
dodatkowo
odpowiadając
na zapotrzebowanie środowisk przedszkolnych powołana zostanie druga grupa
wsparcia dla osób pracujących w tych placówkach.
Planując pracę w nadchodzącym roku szkolnym uwzględniamy też działania
mające na celu podtrzymywanie wypracowanych wcześniej standardów jakości
dotyczących terminowości postępowania diagnostycznego oraz sprawnego
funkcjonowania placówki. Dbając o profesjonalizm mamy nadzieję zyskać
zadowolenie klientów, którzy korzystać będą z usług poradni.
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