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Szkolenie  

„Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej.” 

7 listopada 2018r.  

sala konferencyjna w hotelu Best Western Plus Ferdynand, ul. Grottgera 28, Rzeszów 

(naprzeciwko Dworca PKP Rzeszów Główny). 

PROGRAM SZKOLENIA 
 

10.00 – 10.30 rejestracja uczestników, kawa 

 

10.30 – 12.00 - " Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej." – część I.  

 

12.00 – 12.15 przerwa kawowa 

 

12.15 – 13.45 - " Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej." – cześć II.  

 

13.45 – 14.15 obiad 

 

W ramach szkolenia omówione zostaną: podstawy prawne udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, potrzeby ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizacja zajęć rewalidacji indywidualnej, 

formy zajęć indywidualnych (indywidualne nauczanie, indywidualna ścieżka, indywidualne 

zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych w szkole), zadania specjalistów z zakresu 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce (nowe Rozporządzenie 

MEN z dnia 3 sierpnia 2018 r.  w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z 

uczniami lub wy-chowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-

pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych i doradców zawodowych), sposób pro-wadzenia dokumentacji udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce, sposób prowadzenia dokumentacji 

kształcenia specjalnego, integracyjnego, włączającego-IPET, WOPF, wydłużanie etapu 

edukacyjnego. 

*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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