
 

 

ORGANIZACJA I UDZIELANIE  
POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ  

Rozpoznanie szkolne i ewaluacja 
 

Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:   
• Unikanie błędów prawnych i związanych z nimi konsekwencji w związku  

z nieprawidłową organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w pracy 

stacjonarnej i zdalnej 

• Poznanie efektywnych sposobów udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

w bieżącej pracy z uczniem w okresie epidemii koronowirusa w Polsce  

• Prawidłowe rozumienie roli nauczyciela i specjalisty szkolnego, w tym zakresu ich 

działań i zasad współpracy 

• Właściwe dokumentowanie i monitorowanie świadczonej pomocy 

• Wymianę doświadczeń w sieci nauczycieli i specjalistów - podniesienie komfortu 

pracy zdalnej 

 
Tematyka: 

1. Proces indywidualizacji i dostosowania wymagań edukacyjnych w bieżącej pracy  
z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - znaczenie terminów, 
obowiązujące podstawy prawne 

2. Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  
3. Obserwacja pedagogiczna, badania i czynności diagnostyczne  
4. Zasady współpracy nauczycieli i specjalistów szkolnych – zintegrowane działania 
5. Obszary i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych w bieżącej pracy z uczniem 

– instruktaż 
6. Współpraca z poradnią w praktyce szkolnej – zasady opracowania informacji o 

uczniu 
7. Zabezpieczanie działań szkoły – indywidualna teczka badań i czynności 

uzupełniających, protokoły i notatki służbowe, regulacje prawne. 
 
Bonus: uzgadnianie warunków współpracy z rodzicami, w zakresie udzielanego dziecku 
wsparcia poza szkołą, szczególnie w placówkach zajmujących się leczeniem i terapią 
zaburzeń i chorób psychicznych 
 
 
 



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
 
Adresaci: dyrektorzy, specjaliści szkolni, nauczyciele i wychowawcy  
 
Forma: online 
 
Czas trwania:  3 godz. dydaktyczne 
 

Termin: 19 marca 2021 r., godz. 10.00 – 12.15 

 
Cena: 140 zł brutto/osobę (cena obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe, 
zaświadczenie o udziale w szkoleniu) 
 

Osoba prowadząca: Małgorzata Kaczyńska – pedagog, psycholog, terapeutka, mediator; 

posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w szkole, specjalista w obszarze pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 
(organizowanie i udzielanie pomocy pp uczniom, rodzicom i nauczycielom zgodnie z 
przepisami prawa oświatowego). Podczas autorskich warsztatów i szkoleń zwraca 
szczególną uwagę na praktyczne aspekty zastosowania poruszanego zagadnienia.  
 
 
 
 

Zgłoszenia na stronie www.empiria.edu.pl,  
zakładka ZGŁOSZENIA na szkolenia otwarte 

 

 

http://www.empiria.edu.pl/

