
PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

WWRi, DEW 

 
ZADANIA: 

DZIAŁALNOŚĆ 

PROFILAKTYCZNA I DORADCZA 

 

 

TERMINY 

REALIZACJ 

Współpraca ze szkołami, z przedszkolami w celu wyszukiwania dzieci z trudnościami artykulacyjnymi. 

Wykonanie badań przesiewowych.  

cały rok 

Ukierunkowywanie pracy dydaktycznej i wychowawczej z dzieckiem w placówce oraz w domu 

rodzinnym po przeprowadzonych badaniach diagnostycznych. 

na bieżąco 

 

Porady indywidualne bez badań dla rodziców, opiekunów, nauczycieli. 

 

na bieżąco 

Prowadzenie punktów konsultacyjnych na terenie placówek, na Pikniku Zdrowia i innych imprezach 

kulturalno-oświatowych dla rodziców, nauczycieli i innych. 

wg potrzeb  

Pomoc nauczycielom w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie placówek 

macierzystych( pomoc przy tworzeniu IPET-ów). 

wg potrzeb 

Warsztaty, prelekcje dla rodziców i nauczycieli: 

 Masaż Shantala. Dzieci od 3 m.ż. - (rodzice, opiekunowie, osoby przygotowujące się do adopcji). 

 "Jak przygotować dziecko do pierwszej klasy" - prelekcja multimedialna dla rodziców 

 "Współczesne trendy zagrożeniem dla rozwoju mowy najmłodszych" -  prelekcja multimedialna 

 „Jak nauczyć dzieci czytać ze zrozumieniem - praktyczne wskazówki” - warsztaty dla rodziców 

 "Stymulacja obrazem niebezpieczeństwem współczesnej techniki" – prelekcja multimedialna dla 

rodziców. 

 "Zasady dobrej pochwały" - warsztaty dla rodziców. 

 

 

wg potrzeb 



 

Warsztaty dla dzieci: 

 Warsztaty nauki czytania metodą sekwencyjno -symultaniczną. 

 "Cyberprzestrzeń zagrożeniem dla dialogu". – konkurs plastyczny 

 "Dwie strony sieci" - prelekcja multimedialna  

 

cały rok 

DIAGNOZA I POSTDIAGNOZA  

Prowadzenie systematycznych badań diagnostycznych indywidualnych  

 

na bieżąco 

Prowadzenie przesiewowych badań  

 

 

na bieżąco 

Opracowywanie wyników badań: 

    - konsultacje z psychologiem, pedagogiem, logopedą, rehabilitantem 

    - opracowywanie opinii, orzeczeń i zaleceń do pracy z dzieckiem w domu i w placówce. 

 

Rozwiązywanie problemów wybranych dzieci na posiedzeniach Zespołu Orzekającego – orzekanie o 

potrzebie różnych form pomocy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

na bieżąco 

Diagnoza środowiskowa w oparciu o konsultacje lekarskie, współdziałanie z różnymi placówkami 

sprawującymi opiekę nad dziećmi i rodziną. 

cały rok 

Kontrola zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach wydanym badanemu dziecku na bieżąco 

Wzbogacanie bazy diagnostycznej o nowe metody.  na bieżąco 

TERAPIA  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Rogala-Krakowska – logopeda 

 

Prowadzenie indywidualnej terapii dzieci z ORM, dyslalią- wadami wymowy, afazją, z zespołem 

Downa, z zespołem Aspergera,  niepełnosprawnością intelektualną, dzieci autystyczne  

na bieżąco 

Prowadzenie grupowej terapii logopedycznej: 

-terapia artykulacyjna w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Żaganiu,  

-terapia artykulacyjna w OPS w Żaganiu 

-wdrażanie do nauki czytania: "Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania". 

na bieżąco 

Opracowywanie indywidualnych programów pracy terapeutycznej z dziećmi. wg potrzeb 

Prowadzenie terapii dzieci w ramach WWR. wg potrzeb 


