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Szkolenie  

„Zmiany w pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolach. Aspekt 

organizacyjny i sposób dokumentowania.” 

10 maja 2018 r.  

Centrum Szkoleniowe EUROPROFES – ul. Ofiar Oświęcimskich 17, Wrocław 
 

PROGRAM SZKOLENIA 
 

10.00 – 10.30 rejestracja uczestników, kawa 

 

10.30 – 12.00 - " Zmiany w pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolach. 

Aspekt organizacyjny i sposób dokumentowania." – część I.  

 

12.00 – 12.15 przerwa kawowa 

 

12.15 – 13.45 - " Zmiany w pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolach. 

Aspekt organizacyjny i sposób dokumentowania." – cześć II.  

 

13.45 – 14.15 obiad 

 

W ramach szkolenia dowiedzą się Państwo, co zmieniło się od 1 września 2017 w przepisach 

związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, co należy do zadań dyrektora, 

specjalistów a co do zadań nauczycieli.  Prowadząca przekaże jaka jest definicja dziecka ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczestnicy szkolenia poznają obowiązki przedszkola w 

zakresie organizowania kształcenia dla dzieci posiadających opinię PP-P o potrzebie objęcia 

dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego oraz opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Omówiony zostanie 

rodzaj i zakres pomocy dla dzieci wynikający z opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej a 

także zasady konstruowania Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Dziecka oraz 

Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych. Dowiedzą się Państwo jak powinna 

wyglądać organizacja zajęć specjalistycznych w przedszkolu oraz zajęć z wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka. 

 

 

*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu. 
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PRELEGENT 
 

JOANNA BRZOSKOWSKA 

 
 Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku 

 

Z wykształcenia pedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog. Ekspert 

MEN w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.  Autor wielu artykułów i publikacji 

dotyczących organizacji i dokumentowania kształcenia specjalnego oraz pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach, które ukazały się m.in. w 

Wydawnictwie Raabe.  Liczne wystąpienia na konferencjach związanych z organizacją 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wspomaganiem szkół przez Poradnie 

Psychologiczno-Pedagogiczne, m.in. na konferencjach „Budowanie pozytywnej strategii 

promocyjnej w środowisku lokalnym”, „Szkoła-poradnia razem na rzecz ucznia”, 

organizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. 
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