
 

Kilka słów o historii Poradni.
.  Początki.  Poradni  sięgają  lat  60-tych  XX  wieku. 

Poradnia  powstała  z  inicjatywy  Zarządu  Okręgu  TPD  i 
Wydziału  Oświaty  Dz.R.N.  pod  nazwą  Poradni 
Wychowawczo — Zawodowej.
Pierwszą stałą siedzibą był 3 - pokojowy lokal przy ul. Przy 
Moście 1. Poradnia liczyła wtedy kilku pracowników, z mgr 
Alfredą  Gabryś  jako  kierownikiem  na  czele.  Z  czasem 
Poradnia poszerzyła swoją działalność o filie: w Bieżanowie 
w  Szkole  Podstawowej  nr  111  iw  Dębnikach  w  Szkole 
Podstawowej nr 110.

W okresie przemian ustrojowych dawny właściciel 
upomniał się o budynek przy ul. Przy Moście. Z inicjatywy 
ówczesnego dyrektora mgr Marii Jamroż Poradnia została 
przeniesiona w 1986 roku do nowej siedziby przy ul. Konfederackiej 18, gdzie mieści się do 
chwili obecnej.

W 1990 roku nastąpiła reorganizacja systemu poradnictwa, do której przyczyniło się 
powstanie   Krakowskiej   Rady   Poradnictwa,   a   poradnie   dzielnicowe   uzyskały   pełną 
samodzielność (przestała istnieć Wojewódzka Poradnia Wychowawczo — Zawodowa). 
W 1993 roku poradnia przyjęła obecną nazwę Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 3.

Dzisiaj Poradnia zatrudnia 36_specjalistów - są wśród nich psycholodzy, pedagodzy, 
logopedzi. Obejmują oni opieką 40 tys. dzieci i młodzieży (od wieku przedszkolnego do 18 
lat), z 6 dzielnic (VIII - XIII) Podgórza ze 140 placówek oświatowych.

Korzystanie  z  naszej  pomocy  jest  bezpłatne i  nie  jest  wymagane  skierowanie. 
Rejestracji dziecka można dokonać telefonicznie pod numerem 266-19-50 lub osobiście w 
sekretariacie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 19.00.

Szczegółową, szeroką ofertę naszej Poradni przedstawiamy Państwu poniżej i zachęcamy do 
zapoznania się z nią.
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BIULETYN INFORMACYJNY

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3
KRAKÓW - PODGÓRZE

Siedziba Poradni: 30-306 Kraków ul. Konfederacka 18 
tel/fax: (12) 266 - 19 - 50
e-mail: ppp3@neostrada.pl



OFERTA PORADNI
Zakres naszych usług stanowi: 

 diagnoza (prowadzenie badań)
 terapia psychologiczna
 terapia logopedyczna(indywidualne ćwiczenia korygujące wady wymowy)
 terapia pedagogiczna (m.in. reedukacja dysleksji)
 profilaktyka i psychoedukacja
 konsultacje

• konsultacje logopedyczne:   I czwartek miesiąca w godzinach 11.00 - 13.30
II czwartek miesiąca w godzinach 14.00 - 16.30

• konsultacje dyslektyczne - zapisy w sekretariacie na konkretne terminy 
• konsultacje interwencyjno-doradcze:

I, II, IV poniedziałek miesiąca w godzinach 17.00 - 19.00
III poniedziałek miesiąca w godzinach 11.00- 13.00

• punkt informacji i poradnictwa zawodowego: każdy czwartek miesiąca w godzinach 15.00 
-18.00; zapisy w sekretariacie na konkretne terminy

W ROKU SZKOLNYM 2004/2005 PORADNIA NASZA PROPONUJE NASTĘPUJĄCE
ZAJĘCIA GRUPOWE:

DLA UCZNIÓW NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO
o    ogólnorozwijające zajęcia grupowe dla dzieci klas 0 — I
o    indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci klas 0 - III
o    indywidualne zajęcia kompensacyjne dla dzieci odroczonych od obowiązku szkolnego
o    zajęcia ogólnorozwijające dla dzieci 6-letnich z deficytami rozwojowymi
o    indywidualne zajęcia dla dzieci ze sprzężonymi deficytami funkcji percepcyjnych i mowy
o    zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci z klas I-III z deficytami rozwojowymi
o    indywidualne zajęcia ogólnorozwijające z elementami reedukacji dla dzieci z klas I-IV
o    zajęcia grupowe dla dzieci w młodszym wieku szkolnym „Jak radzić sobie ze złością"

(na terenie Poradni)
 o    grupowe zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci klas I-III szkół podstawowych mających

problemy emocjonalne (na terenie Poradni)
 o    warsztaty dla klas II i III szkół podstawowych „Poznać i zrozumieć agresję"

DLA UCZNIÓW OD KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ
o    zajęcia  „Spójrz  inaczej"  ukierunkowane  na emocje  i  konflikty,  dla  uczniów  szkół

podstawowych i gimnazjów (na terenie szkół)
o    zajęcia dla uczniów klas V prowadzone w ramach programu profilaktyki uzależnień

„Zdrowe życie" (na terenie szkół) 
o    cykl zajęć dla gimnazjalistów „Planuję karierę zawodową" („Poznaję siebie" — kl. I

gimnazjum,   „Poznaję  zawody"  - kl.   II  gimnazjum,  „Podejmuję  decyzję" - kl.   III
gimnazjum) 

o    warsztaty adaptacyjno - integracyjne dla uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych (na
terenie szkół) 

o    warsztaty dla uczniów szkół  ponadgimnazjalnych „Agresja -  lęk czy  odwaga"  (na terenie szkół) 
o    grupowe   zajęcia   aktywizujące   uczniów  szkół   ponadgimnazjalnych   do   świadomego

planowania kariery i podjęcia roli zawodowej 
o    zajęcia „Bądź skuteczny w ważnych dziedzinach swojego życia" dla uczniów starszych

klas szkól ponadgimnazjalnych (na terenie szkół) 
o    zajęcia „Wybierz kreatywność i proaktywność" dla uczniów klas  111  LO (na terenie

szkół)



o     warsztaty dla klas maturalnych „Jak poradzić sobie  ze stresem egzaminacyjnym" (na terenie 
szkół lub w Poradni)

DLA RODZICÓW
o    ,,Szkoła   dla   rodziców"   -  praca   nad   poprawą   komunikacji   i   kontaktu   z   własnym

dzieckiem (na terenie Poradni lub w placówce, w której ukonstytuuje się grupa) 
o    zajęcia grupowe dla rodziców „My i dziecko w wieku dorastania" (na terenie Poradni) 
o    warsztaty dla rodziców „Jak radzić sobie z dojrzewającym dzieckiem"'(na terenie

Poradni) 
o    wspomaganie rodziców w opiece i planowaniu kształcenia dziecka niepełnosprawnego 
o    spotkania informacyjne dla rodziców uczniów kończących gimnazja.

W ramach Poradni działa Zespół Orzekający, który wydaje orzeczenia:
 do nauczania indywidualnego
 do kształcenia specjalnego (w tym do klasy integracyjnej) 

Poradnia wydaje opinie w sprawach:
>dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do 
indywidualnych potrzeb ucznia
>objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
>udzielania zezwolenia na indywidualny program nauki (np. dziecku wybitnie zdolnemu)
>odroczenia obowiązku szkolnego
>wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej
>pozostawienia ucznia kl. I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie
>zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego
>przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy
>ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia
>dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów do indywidualnych 
potrzeb ucznia.

Ważne dla rodziców
Opinię odbiera osobiście rodzic w sekretariacie.
Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00. 
Wymagane dokumenty do rozpatrzenia przez  Zespół Orzekający w sprawach nauczania 
indywidualnego lub form kształcenia specjalnego:

>wniosek rodzica
>zaświadczenie od lekarza specjalisty (oryginał)
>opinia ze szkoły

Uczeń zgłaszający się na konsultacje dyslektyczne powinien:
 znać zasady pisowni 
 dostarczyć opinię polonisty 
 dostarczyć opinię reedukatora ze szkoły 
 przynieść zeszyt dyktand 
 przynieść zeszyty dokumentujące ćwiczenia w pisaniu.

NAUCZANIE INDYWIDUALNE SZKODLIWOŚĆ 
CZY DOBRODZIEJSTWO ?

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania 
o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  lub  indywidualnego  nauczania  dzieci  i  młodzieży  oraz 
szczegółowych zasad kierowania do kształcenia  specjalnego  lub  indywidualnego nauczania,  a  także 
Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  i  Sportu  z  dnia  29  stycznia  2003  r. zmieniające  powyższe 
rozporządzenie,  określają  potrzebę  wydania  orzeczenia  o  potrzebie indywidualnego  nauczania 
dzieci  i  młodzieży,  dla  tych,  których  stan  zdrowia uniemożliwia lub znacznie  u t r u d n i a 
uczęszczania do szkoły.



Mimo jednoznaczności przepisu nauczanie indywidualne budzi wiele emocji i kontrowersji. 
Wynikają one zarówno ze skutków finansowych podejmowanych decyzji, jak i z innych negatywnych 
następstw dla psychospołecznego rozwoju dziecka i jego postępów w nauce.

Nauczanie indywidualne jest dobrodziejstwem dla dzieci i młodzieży, które czasowo,
 z powodu choroby, pozbawione są możliwości nauki w systemie klasowym. Daje:
• możliwość kontynuacji nauki w przypadkach chorób przewlekłych pod kierunkiem nauczycieli 

i specjalistów
• możliwość częściowego uczestnictwa w życiu klasy
• możliwość wsparcia ze strony nauczyciela, którego dobrze zna i ma do niego zaufanie 

(funkcja terapeutyczna - wzrost poczucia bezpieczeństwa)
• pozwala na systematyczne  wdrażanie dziecka do grupy rówieśniczej w przypadkach zaburzeń 

emocjonalnych i lękowych
• nauczycielowi  daje  możliwość  lepszego  poznania  dziecka,  jego  środowiska  domowego, 

rzeczywistych możliwości i umiejętności.
Jednakże przedłużające się nauczanie indywidualne powoduje szereg nieprawidłowości w rozwoju 
dzieci i młodzieży. Należą do nich:

• zaburzenia społecznych relacji rówieśniczych - izolacja od grupy rówieśniczej, poczucie inności, 
odrzucenia, mniejszej wartości

• brak wiary w siebie, wycofywanie się w sytuacjach z góry postrzeganych jako trudne
• brak zdolności do samodzielnej pracy
• nadwrażliwość i załamywanie się przy najmniejszych niepowodzeniach życiowych
• lęk przed oceną kolegów i powrotem do klasy
• utrata możliwości obiektywnej oceny swoich osiągnięć.
Nauczanie indywidualne powoduje:. .

• obniżenie poziomu wiadomości w. stosunku do uczniów uczących się w klasie -ograniczony 
program  i pensum  godzin  (np.  zamiast  28  godzin  -  10  godzin  tygodniowo  nauczania 
indywidualnego)

• nieadekwatność ocen w stosunku do wiadomości i umiejętności ucznia  (oceny zawyżone
w stosunku do wiadomości ucznia)

• znaczne ograniczenia w zakresie przygotowania do dalszej edukacji - rodzice i nauczyciele 
biorą  pod  uwagę  doraźne  korzyści  bez  przyszłościowego  spojrzenia  na  dalsze  losy 
edukacyjne i życiowe dziecka.

Podsumowując:
Nauczanie indywidualne należy zawsze rozpatrywać indywidualnie, biorąc pod uwagę możliwości 

psychofizyczne dziecka, jego specyficzne zaburzenia, określając szczegółową formę realizacji.
Nauczanie  indywidualne  nie  jest  formą  korepetycji  ani  zajęć  wyrównawczych,  nie  jest 

rozwiązaniem  trudności  dziecka  w  opanowaniu  materiału  przewidzianego  programem 
nauczania. Jest wsparciem dla  dziecka  w  okresie  choroby lub  pogorszenia  stanu  zdrowia 
utrudniającego w znacznym stopniu funkcjonowanie w grupie rówieśniczej lub warunkach szkolnych.

Zagadnienia dotyczące trudności dziecka w opanowaniu materiału przewidzianego programem 
nauczania  regulują odrębne przepisy  i  szczegółowa analiza  podstaw programowych na każdym 
poziomie (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r.
w  sprawie  zasad  udzielania  i  organizacji  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w  publicznych 
przedszkolach, szkołach, placówkach).

Uczniowie powinni mieć możliwość realizacji programu dostosowanego do ich psychofizycznych 
możliwości bez wyłączania z grupy rówieśniczej.

Opracowali dyrektorzy krakowskich 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

Zespół redakcyjny: Małgorzata Piec, Celina Piechowicz-Kułakowska, Zbigniewa Wojtaszek, Elżbieta Wurst
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