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PORADN I K DLA ROD Z ICÓW

DLACZEGO WARTO UDA? SI? NA BADANIA DO 
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ? 

Dla ka?dego rodzica wa?ne jest to, by dziecko 
prawid?owo si? rozwija?o i czerpa?o jak najwi?cej 
z lekcji, na które ucz?szcza. W procesie uczenia 
niesamowicie wa?ne jest indywidualne podej?cie 
oraz dostosowanie wymaga? i oczekiwa? do 
mo?liwo?ci oraz predyspozycji naszej pociechy. 
Wielu obserwacji rodzice i nauczyciele mog? 
dokona? sami, jednak szczególnie, gdy ucze? ma 
trudno?ci z uczeniem si?, war to uda? si? na wizyt? 
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dziecko 
kieruje si? tam na wniosek rodzica, zatem wa?ne 
jest, by by? w sta?ym kontakcie z kadr? pedago-

korzysta z pomocy Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej nr  2 (ul. Jedno?ci Narodowej 112, 
tel. 71 321 10 77).  Je?li maj? Pa?stwo jakiekolwiek 
w?tpliwo?ci dotycz?ce tego czy uda? si? z dzieckiem 
do poradni psychologiczno-pedagogicznej, ka?dy 
wychowawca klasy oraz psycholog szkolny p. 
Marcin Prolejko oraz pedagog szkolny p. Iwona 
Turza?ska s?u?? pomoc? podczas konsultacji. 
Zapraszamy! 
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giczn? oraz na bie??co monitorowa? post?py syna 
czy córki poprzez kontrol? zeszytów 
przedmiotowych. Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna mo?e wyda? orzeczenie o potrzebie: 
kszta?cenia specjalnego, zaj?? rewalidacyjno-
wychowawczych, indywidualnego obowi?zkowego, 
rocznego przygotowania przedszkolnego lub 
indywidualnego nauczania dzieci i m?odzie?y. 
Pozosta?e diagnozy, które mo?na otrzyma? 
w poradni nazywane s? opiniami.  Dlaczego war to 
podda? dziecko badaniom? 

Po pierwsze, ka?dy ucze? w poradni zarówno 
publicznej, jak i niepublicznej jest diagnozowany 
przez zespó? niezale?nych specjalistów. Zadaj? oni 
dziecku wcze?niej u?o?one ?wiczenia, po czym 
skrupulatnie analizuj? je. Mo?na zatem uzyska? 
ca?kowicie obiektywn? ocen? funkcjonowania 
dziecka. War to przekaza? równie? opini? od 
szkolnego wychowawcy, która pomo?e okre?li? 
rodzaj trudno?ci czy skal? uzdolnie?. 

Po drugie, opinie oraz orzeczenia zawieraj? 
bardzo wa?ne informacje, którymi posi?kuj? si? 
zarówno rodzice, jak i kadra pedagogiczna. Zawar te 
tam zalecenia nadaj? kierunek dzia?aniom 
podejmowanym w szkole oraz wyznaczeniem 
ró?nego typu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
np. zaj?cia wyrównawcze, korekcyjno-kompen-

sacyjne, zaj?cia dla uczniów zdolnych.

Po trzecie, w opiniach PPP znale?? mo?na 
dok?adnie postawion? diagnoz? mocnych  i s?abych 
stron ucznia. Co wa?niejsze, znajduj? si? w niej 
zalecenia dla nauczycieli i rodziców. Nale?y 
pami?ta?, i? ?adna opinia stwierdzaj?ca specyficzne 
trudno?ci w uczeniu si? (dysleksja, dyskgrafia etc.) 
nie zwalnia rodziców z odpowiedzialno?ci 
i codziennych ?wicze? w zaciszu domowym. 
W przypadku dysleksji jest to nieustanne 
trenowanie zasad or tograficznych, pisania, czytania 
itd. Nauczyciele zatem uzupe?niaj? regularn? prac? 
rodziców organizuj?c najcz??ciej grupow? form? 
wsparcia dla ucznia z trudno?ciami, która odbywa 
si? ?rednio raz na tydzie? ? w zale?no?ci od 
wytycznych. 

Po czwar te, opinia mo?e by? podstaw? 
dostosowania warunków sprawdzianu 
szóstoklasisty, poprzez wyd?u?enie czasu pisania, 
mo?liwo?? pisania sprawdzianu na komputerze czy 
pomocy nauczyciela w postaci czytania tekstu. 
Uwaga! Istotne, jest, by opinia by?a aktualna 
i dostarczona do 15 pa?dziernika roku w szkolnego, 
w którym ucze? b?dzie pisa? wy?ej wymieniony 
sprawdzian. Jak wynika z powy?szego jest wiele 
przyczyn, dla których war to uda? si? na badania. 
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