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z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Wałczu w 2008/2009 roku szkolnym
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Wstęp

Niniejsza informacja odnosi się do okresu od 1 września 2008 do 15 lipca 2009 roku.
Sprawozdanie zawiera najważniejsze informacje dotyczące działalności merytorycznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu.
Zakres i skalę tej działalności przedstawia załączona poniżej tabela zbiorcza.

Tab.1 Działalność poradni w okresie od 1 września 2008 do 15 lipca 2009

Przyjętych

Zajęcia na terenie poradni Zajęcia w szkołach – Udział rodziców i nauczycieli –
– liczba uczniów
liczba uczniów
warsztaty, prelekcje, porady

1061

307

Razem uczniów: 2803

1435

1122

Dorośli: 1122

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu objęła swoimi działaniami we wskazanym
okresie 2803 uczniów. Stanowi to odsetek (w stosunku do całości) – 21,51%. To dużo, zważywszy na to, że
przyjmuje się, iż poradnie w kraju bezpośrednią pomocą obejmują około 10% całej populacji uczniów.
Kontynuowano zapoczątkowaną w 2007/2008 roku szkolnym działalność polegającą na
przeprowadzaniu w drugim semestrze warsztatów dla młodzieży z klas maturalnych – uczniowie ćwiczyli

w ich trakcie swoje umiejętności z zakresu autoprezentacji, co powinno przynieść pożądany skutek
podczas egzaminów dojrzałości. Skorzystało w z tej formy pomocy 215 uczniów.
W następnym okresie oprócz dotychczas proponowanych form będą rozwijane także inne,
w tym przede wszystkim te, które ukierunkowane są na działalność z zakresu doradztwa zawodowego.
Do wymogów i oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli dostosowany został czas pracy placówki
– na rzecz zwiększenia godzin pracy w czasie popołudniowym.

I Informacje ogólne
Poradnia jest specjalistyczną placówką oświatową, której celem jest wspomaganie rozwoju
oraz efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia
i zawodu oraz udzielanie dzieciom i młodzieży, ich rodzicom lub opiekunom, nauczycielom
i wychowawcom, pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej. Zgodnie ze Statutem,
a także odnośnymi przepisami prawa oświatowego zadania te nasza placówka wykonuje nieodpłatnie.

1.1 Rejon, liczba uczniów i placówek

W roku szkolnym 2008/2009 na terenie działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Wałczu (powiat wałecki) funkcjonuje 46 placówek oświatowych. Kształci się w nich 13.029 dzieci,
uczniów i słuchaczy.

Tab.2 Liczba dzieci i placówek oświatowych w powiecie

Typ placówki

Liczba placówek w powiecie Liczba dzieci, uczniów lub słuchaczy

Dzieci w wieku 0-3 lat

-

1300

Przedszkola

10

2320

Szkoły podstawowe

16

3735

Gimnazja

9

2273

Szkoły ponadgimnazjalne

5

2759

Inne

6

642

Razem

46

13029

1.2 Pracownicy
Poradnia w Wałczu zatrudnia aktualnie 9 pracowników pedagogicznych. W tym:
•

czterech psychologów

•

trzech pedagogów

•

dwóch logopedów

Stopnie awansu zawodowego:
•

nauczycieli dyplomowanych - 6 osób

•

nauczycieli mianowanych - 1 osoba

•

nauczycieli kontraktowych - 2 osoby

Trzy osoby są w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego.

Poradnia zatrudnia także trzy osoby na etatach administracyjnych i obsługi:

•

pracownik administracji - 1 osoba (1 etat)

•

główny księgowy - 1 osoba (1/2 etatu)

•

pracownik obsługi - 1 osoba (1/2 etatu)

Konsultacja medyczna:
•

lekarz – umowa-zlecenie

Udział lekarza jest niezbędny w posiedzeniach Zespołu Orzekającego poradni.

II Działalność merytoryczna

2.1 Działalność diagnostyczna

Działalność diagnostyczna pozostaje nadal główną formą pracy Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Wałczu. Jest to wynikiem niezwykle dużego zapotrzebowania na tego rodzaju usługi ze
strony zarówno rodziców, jak i placówek oświatowych naszego powiatu.
W okresie sprawozdawczym poradnia w Wałczu przyjęła i dokonała kompleksowej diagnozy
(psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej oraz lekarskiej) 1061 osób.

Tab.3 Działalność diagnostyczna PPP Wałcz
Wiek/

Miasta/Gminy

Razem

Placówka

m.Wałcz

Gmina Wałcz Mirosławiec

Człopa

Tuczno

Inne

0-3

12

-

-

-

-

-

12

Przedszkola

103

57

24

16

25

1

226

Szkoły
podstawowe

238

86

67

49

51

Szkoły
gimnazjalne

116

47

14

37

23

Szkoły
55
ponadgimnazjalne

17

7

8

2

Nie uczący się/nie 1
pracujący

1

-

-

-

Razem

208

112

110

101

525

-

237

4

93

2

5

2.2 Zespół Orzekający i opiniowanie

W roku szkolnym 2008/2009 Zespół Orzekający Poradni PsychologicznoPedagogicznej obył 22 posiedzenia, w wyniku których wydano łącznie 157
orzeczeń:



Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego : 71



Orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego: 83



Orzeczenia o potrzebie rocznego indywidualnego przygotowania przedszkolnego: 3



Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych: 0



Orzeczenia odmowne/o braku potrzeby: 0



Orzeczenia uchylające: 0



Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka: 2

Przyczyny wydania orzeczeń:

491

1061

Kształcenie specjalne:

Niepełnosprawność ruchowa : 9
Upośledzenie umysłowe: 46
Zagrożonych niedostosowaniem społecznym: 1
Z zaburzeniami zachowania: 5
Więcej niż jedna niepełnosprawność: 10

Wydane opinie
•

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 2

•

Dostosowanie wymagań edukacyjnych (ogólne) – 145

•

Dostosowanie wymagań edukacyjnych (tr. specyficzne) - 170

•

Dostosowanie warunków sprawdzianu – 59

•

Dostosowanie warunków egzaminu gimnazjalnego - 69

•

Dostosowanie warunków egzaminu maturalnego – 39

•

Dostosowanie warunków egzaminu zawodowego – 10

•

Objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną - 151

•

Podjęcie nauki w szkole dla dorosłych – 16

•

Zezwolenie na zatrudnienie młodocianych – 14

•

Ograniczenia w wyborze zawodu i kierunku kształcenia – 2

•

Kwalifikacja do klasy terapeutycznej – 2

•

Inne opinie - 5

2.3 Inne formy pomocy: terapia, zajęcia indywidualne, badania
przesiewowe

> Terapie logopedyczne - 156 uczniów / 1026 spotkań terapeutycznych
> Terapia pedagogiczna – 24 uczniów / 201 spotkań terapeutycznych

> Psychoterapia – 65 uczniów / 386 spotkań terapeutycznych
> Porady bez badań - 259
> Badania przesiewowe mowy - 225
> Badania programem "Słyszę" - 27
> Badania programem "Widzę" – 4
> Indywidualne doradztwo zawodowe - 16

Główne przyczyny podjęcia terapii:

> trudności w nauce globalne;
> trudności specyficzne
> zaburzony rozwój psychoruchowy;
> zaburzenia emocjonalne i zachowania;
> ADHD
> zaburzenia mowy

2.4 Zajęcia grupowe prowadzone na terenie poradni

 Zespół socjoterapeutyczny

Funkcjonuje od grudnia 2007 roku. Uczestniczą w nim dzieci mające problem
z nadpobudliwością oraz z zaburzeniami w zachowaniu, w tym także z zachowaniami agresywnymi.
Łącznie: 12 spotkań dla 3 uczestników.

 Zespół dla uczniów zdolnych

Funkcjonowały dwa zespoły – dla młodszych i starszych uczniów
Zespół dla uczniów starszych działał w okresie: od 18.09.2008 do maja 2009r.
Zajęciami objęto 17 uczniów ze szkół:
- Gimnazjum Nr 1 – 8 osób
- Gimnazjum Nr 2 – 6 osób
- Gimnazjum w Chwiramie – 3 osoby
Zajęcia prowadzono w dwóch grupach – 51 spotkań
Zespół dla dzieci młodszych:
- 42 uczniów – 59 spotkań

 Szkoła dla rodziców - trening umiejętności wychowawczych
Funkcjonowała jedna grupa, zajęcia odbywały się raz w tygodniu. Uczestniczyło 4 rodziców.

2.5 Zajęcia w szkołach

 Formy: pogadanki, prelekcje, warsztaty
Ogólna liczba spotkań: 48
Ogólna liczba uczestników: 1508, w tym:
- nauczyciele – 203
- rodzice – 650
- uczniowie – 655

Placówki, w których realizowano zajęcia:
•

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wałczu – 13 spotkań

•

Szkoła Podstawowa w Strącznie – 3 spotkania

•

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wałczu– 2 spotkania

•

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mirosławcu – 1 spotkanie

•

Szkoła Podstawowa w Piecniku – 1 spotkanie

•

Zespół Szkół Miejskich Nr 2 – 3 spotkania

•

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Człopie – 3 spotkania

•

Gimnazjum Nr 1 w Wałczu – 1 spotkanie

•

Szkoła Podstawowa w Gostomi – 2 spotkania

•

Szkoła Podstawowa w Różewie – 1 spotkanie

•

Przedszkole w Mirosławcu – 1 spotkanie

•

Przedszkole Nr 8 w Wałczu – 2 spotkania

•

Zespół Szkół Nr 4 – 6 spotkań

•

Zespół Szkół Nr 1 – 2 spotkania

•

II LO w Wałczu – 7 spotkań

•

Teren poradni – 1 spotkanie

Tematyka spotkań:
1. "Zasady efektywnego uczenia się"
2. "Rozwijanie myślenia twórczego u dzieci"
3. "Zachowania asertywne"
4. "Jak reagować na prowokacyjne zachowania uczniów. Metoda konstruktywnej konfrontacji"
5. "Bariery w komunikowaniu się z dorastającymi dziećmi"
6. "Dojrzałość szkolna dziecka"
7. "Zapobieganie zachowaniom agresywnym dzieci i młodzieży"
8. "Jak radzić sobie z problemami wychowawczymi"
9. "Organizacja i przebieg wczesnego wspomagania rozwoju dziecka"
10. "ADHD - diagnoza i terapia"
11. "Zachowania agresywne"

12. "Radzenie sobie ze stresem"
13. "Radzenie sobie ze złością"
14. "Depresja i próby samobójcze dzieci i młodzieży"
15. "Rola rodziców w stymulowaniu efektywnego uczenia się dzieci"
16. "Autoprezentacja - warsztaty dla maturzystów"
17. "Praca z dzieckiem zdolnym"
18. "Radzenie sobie z niepożądanymi zachowaniami dzieci"
19. „Zasady wydawania opinii i orzeczeń przez PPP w Wałczu

 Program: „Bezpieczna i przyjazna szkoła”:
Zajęcia pozalekcyjne w szkołach i pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijających
zainteresowania stanowiące uzupełnienie oferty edukacyjnej szkoły. Wspieranie programów
edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania
pozaszkolnego.
Zajęcia realizowane są na terenach szkół:
- ZSM Nr 1 Wałcz - 6 uczniów
- Szkoła Podstawowa w Strącznie - 20 uczniów
- Przedszkolu Publicznym w Mirosławcu - 24 dzieci

 Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci zdolnych:
- Przedszkole Nr 8 w Wałczu – 30 dzieci

Łącznie bezpośrednio na terenie szkół systematyczną pomocą objęto 80 dzieci i
uczniów.

III Zadania dodatkowe

3.1 Punkt Konsultacyjny Poradni dla Dzieci i Młodzieży z Problemami
Emocjonalnymi

Punkt działa w godzinach popołudniowych. Podczas cotygodniowych dyżurów psycholog
i pedagog udzielają pomocy osobom, wobec których wskazane jest podjęcie natychmiastowej
interwencji. Załatwiono (lub jest w trakcie realizacji) 26 spraw. Zgłaszane najczęściej problemy:
•

zaburzenia zachowania

•

zaburzenia emocjonalne

•

próby samobójcze

•

depresje

•

kontakt z alkoholem

3.2 Punkt Konsultacyjny w Mirosławcu i w Szwecji

Funkcjonował w okresie od października do grudnia 2008 roku w ramach realizacji rządowego
programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” . Psycholodzy i pedagodzy poradni dyżurowali w Zespole Szkół
w Mirosławcu oraz Szkole Podstawowej w Szwecji dwa razy w tygodniu po 4 godziny. Łącznie, podczas 16
dyżurów przeprowadzono 82 różnorodne sprawy - porady, terapie, konsultacje.

3.3 Giełda Zawodoznawcza

Została przeprowadzona 18 kwietnia 2008 roku. Tegoroczna edycja poprzedzona została
spotkaniami z pedagogami i przedstawicielami gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
W Giełdzie wzięło udział około 700 gimnazjalistów wraz z opiekunami - w tej liczbie także gimnazja
spoza powiatu wałeckiego (Sypniewo, Stara Łubianka).
Przeprowadzono ankiety ewaluacyjne, których analiza pozwala stwierdzić, iż ta forma prezentacji
szkół sprawdza się i jest potrzebna.

3.4 Strona internetowa

Poradnia w Wałczu posiada własną stronę internetową: http://www.pppwalcz.com , która ciągle
jest wzbogacana i aktualizowana. Aktualnie dostępna jest już jej nowa wersja, dająca możliwość
wprowadzenia e-kursów: http://www.pppwalcz.com/ekursy
Witryna zawiera najważniejsze przepisy prawa oświatowego – głównie jednak odnoszącego się do zakresu
działalności placówki. Ważną jej częścią są działy porad: psychologa, pedagoga
i logopedy.
Klienci poradni mogą też pobrać bezpośrednio ze strony wzory dokumentów wymaganych przy
składaniu wniosków do PPP.

3.5 Doskonalenie zawodowe
 Mirosława Ustrzycka : certyfikat „ Metoda konstruktywnej konfrontacji” CMPPP Warszawa;
 Agnieszka Olędzka: kurs „Racjonalna terapia zachowania” Bydgoszcz;
 Agnieszka Olędzka: kurs „Pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz
wykorzystywanym” Wałcz;
 Agnieszka Kubryń-Pierzak: „ Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej
w
rehabilitacji dzieci z wadą słuchu od 0 do 3 roku życia” Warszawa;
 Aleksandra Sikorska: certyfikat „ Diagnoza z zastosowaniem SGS i wspomaganie dzieci
pięcioletnich w osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole” Warszawa;
 Aleksandra Sikorska: certyfikat „Słyszę, widzę, mówię” Instytut FiPS Warszawa;
 Anna Dyczko: kurs „Pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz wykorzystywanym”
Wałcz;
 Marek Syrnyk: certyfikat „EEG BIOFEEDBACK” I stopnia Warszawa
 Szkolenie w ramach WDN – 6 szkoleniowych Rad Pedagogicznych.

3.6 Zakup pomocy i narzędzi diagnostycznych

 Zakup specjalistycznej skali do diagnozy rozwoju małego dziecka w wieku 0-3 roku życia -

środki w wysokości 2 485 zł.
 Zakup EEG BIOFEEDBACK - środki w wysokości 14 012 zł.
 Doposażenie poradni w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym
wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży na kwotę: 5 600 zł

Pomoce dydaktyczne
Lp

Nazwa
1

Porusz umysł – program ogólnorozwojowy dla dzieci x 2

2

Dyskalkulia dla gimnazjum

3

Zeta w krainie trudnych wyrazów

4

Matematyka nie musi być trudna

5

Dysortografia 2007/2008

6

Dysleksja – ćwiczenia analizatora wzrokowego
Wartość - 1160,00

Testy psychologiczne
L.p.

Nazwa narzędzia

Liczba sztuk

Cena

1.

Skala inteligencji Wechslera Dla Dzieci i
Młodzieży WISC-R

1 komplet

1153,96zł

2.

Protokoły do WISC-R bez labiryntów

4 komplety

122.00zł

3.

Test Bajek

1 komplet

106,60zł

4.

Wzrokowo – Motoryczny Test Gestalt

1 komplet

176,36zł

5.

Skala Poczucia Kontroli u Dzieci Przedszkolnych
(SPK – DP)

1 komplet

47,97zł

Razem

1606,89zł

Pomoce do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Łatwe ćwiczenia do nauki czytania 1.
Łatwe ćwiczenia do nauki czytania 2.
Łatwe ćwiczenia do nauki czytania 3.
Łatwe ćwiczenia do nauki czytania 4.
Królewna Śnieżka 1 Ortografia i gramatyka języka polskiego Czytanie ze zrozumieniem.
Klocki zapasowe (do Zestawu Kontrolnego PUS).
ABC 1 Rozpoznawanie i rozróżnianie liter A – L.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

ABC 2 Rozpoznawanie i rozróżnianie liter Ł – Z.
ABC 3 Dwuznaki.
Od gwiazdki do bajki 1 Zabawy i ćwiczenia sylabowe do nauki czytania i pisania.
Od gwiazdki do bajki 2 Zabawy i ćwiczenia sylabowe do nauki czytania i pisania.
Od gwiazdki do bajki 3 Zabawy i ćwiczenia do nauki czytania i pisania.
Od gwiazdki do bajki 4 Zabawy i ćwiczenia sylabowe do nauki czytania i pisania.
PUS. Wyprawka przedszkolaka
Zestaw Kontrolny PUS i 2 książeczki: Dla przedszkolaków 1 + Abecadło 1.
Rusz głową 1 Gry i zabawy logiczne.
Rusz głową 2 Gry i zabawy logiczne.
To Już potrafię 1 Ćwiczenia utrwalająco - sprawdzające.
To już potrafię 2 Ćwiczenia utrwalająco - sprawdzające
To już potrafię 3 Ćwiczenia utrwalająco - sprawdzające
Wyprawka ortograficzna
Piramida P1 i P2,
Puzzle ortograficzne,
komplet 4 książeczek Ortografia,
Zestaw kontrolny PUS
Zestaw Kontrolny PUS 3 kpl. klocków
Zegar i kalendarz
Zgadywanki jesień
Zgadywanki lato
Zgadywanki wiosna
Zgadywanki zima
Tarcze ćwiczeń M1 Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 (Paleta)
Paleta. Wyprawka pierwszoklasisty
Tarcze ćwiczeń WP2 Dla przedszkolaków (Paleta)
Mozaika (w drewnianym pudełku) Układanka edukacyjna.
Kocham czytać. Pakiet 18 zeszytów.
PUZZLE drewniane.
PUZZLE maxi „Dalmatyńczyki”.
PUZZLE maxi „Kubuś Puchatek”.
PUZZLE maxi „Tomek i przyjaciele”.
Układanka magnetyczna.
Gra „Stumilowy zawrót głowy”.
Gra „Kubusiowa karuzela”.

IV Budżet

Budżet roku 2008 został wykonany zgodnie z planem – placówka wkroczyła w nowy rok jedynie
z niewielkimi zobowiązaniami niewymagalnymi z tytułu ZUS – zgodnie z prawem płatność nastąpiła w
ustawowym terminie do 5 stycznia 2009 roku.
Tegoroczny budżet jest wykonywany bez zakłóceń. Poradnia nie ma żadnych zobowiązań
wymagalnych. Płatności – w tym także wobec pracowników oraz ZUS i US dokonywane są
w terminach przewidzianych prawem.

Największym obciążeniem budżetu (oprócz wydatków płacowych i około płacowych) jest opłata
czynszu za wynajem pomieszczeń.

V Projekty, aplikacje

W okresie od września do grudnia 2008 roku placówka pozyskała dodatkowo środki, w wysokości
43.843,00 PLN. Były to fundusze uzyskane z rezerwy budżetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Wydatkowano je zgodnie z przeznaczeniem:
- realizacja programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – 8.944,00zł
- zakup palmtopa i Platformy do Badań Zmysłów – 5.600
- zakup aparatury EEG-Biofeedback – 14.012
- organizacja punktów konsultacyjnych – 12.802
- zakup SDR – 2.485

W marcu tego roku w związku z ogłoszeniem konkursu w ramach unijnego programu Kapitał
Ludzki poradnia, złożyła wniosek na realizację zadania POKL:
- III. Wysoka jakość systemu oświaty
- 3.3 – Poprawa jakości kształcenia
- 3.3.4 – Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe
- numer konkursu: 2/POKL/3.3.4/09
- tytuł projektu: „Kompetentni i twórczy – PPP w Wałczu dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi
- wnioskowana kwota: 1999842zł
Wniosek nie uzyskał akceptacji .

VI Podsumowanie

Działalność merytoryczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu odbywa się zgodnie ze
Statutem. W omawianym okresie nie odnotowano żadnych skarg oraz odwołań od podejmowanych przez
placówkę decyzji. Wątpliwości szkół lub rodziców są konsultowane w trakcie bieżącej pracy.
Nie odnotowano też dotychczas zastrzeżeń odnośnie prowadzonej przez PPP gospodarki
finansowej.
Placówka w okresie sprawozdawczym wzbogaciła się o nowe narzędzia diagnozy , pomoce oraz
sprzęt. W 2008 roku przeprowadzono modernizację pomieszczeń poradni z przeznaczeniem na
archiwum – kwota inwestycji to 7 tysięcy złotych.
Należy podkreślić, iż poradnia realizuje coraz to nowe zadania bez zwiększania zatrudnienia. Nie
ma też szczególnych problemów finansowych. Potrzebuje jednak stałego wzbogacenia swojego zaplecza
technicznego .

