
Plan pracy  

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sanoku   

na rok szkolny 2017/2018 

 

Lp Zadania Termin Realizatorzy Uwagi 
 

Diagnoza, opiniowanie, orzecznictwo  

1. Diagnoza dzieci w wieku 

od 0 do 6 r.ż. 

wykazujących zaburzenia 

rozwojowe w celu ich 

kwalifikacji na zajęcia         

z zakresu wczesnego 

wspomagania rozwoju 

 

cały rok pracownicy 

merytoryczni Poradni 

diagnoza 

psychologiczna, 

pedagogiczna, 

logopedyczna, 

lekarska 

2. Diagnozowanie uczniów   

z ogólnymi trudnościami 

w nauce – celem ustalenia 

ich przyczyn 

 

cały rok pracownicy 

merytoryczni Poradni 

diagnoza 

psychologiczna, 

pedagogiczna  

3. Diagnozowanie uczniów 

do zakończenia nauki na  

I etapie edukacyjnym (I-III 

kl. szkoły podstawowej) 

pod kątem wystąpienia 

ryzyka zaburzeń 

dyslektycznych 

 

cały rok pracownicy 

merytoryczni Poradni 

diagnoza 

psychologiczna, 

pedagogiczna 

4. Diagnozowanie uczniów 

do zakończenia nauki na 

etapie szkoły podstawowej  

wykazujących trudności   

w pisaniu i czytaniu  

w celu potwierdzenia bądź 

wyeliminowania diagnozy 

dysleksji 

cały rok pracownicy 

merytoryczni Poradni 

diagnoza 

psychologiczna, 

pedagogiczna 

5. Diagnozowanie uczniów 

przejawiających wybitne 

uzdolnienia w celu 

określenia ich 

predyspozycji i propozycji 

zaspakajających ich 

specjalne potrzeby 

edukacyjne 

cały rok pracownicy 

merytoryczni Poradni 

diagnoza 

psychologiczna, 

pedagogiczna 



6. Diagnozowanie poziomu 

rozwoju poznawczego 

dzieci i młodzieży 

(określanie poziomu 

intelektualnego)  

 

cały rok pracownicy 

merytoryczni Poradni 

diagnoza 

psychologiczna, 

pedagogiczna 

7. Diagnoza logopedyczna 

dzieci z zaburzeniami       

w komunikacji językowej 

oraz z wadami wymowy 

 

cały rok mgr A.Stasicka, 

mgr U.Kaczor  

 

diagnoza 

logopedyczna 

8. Diagnozowanie dzieci        

i młodzieży zagrożonych 

niedostosowaniem 

społecznym ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

zagrożonych 

uzależnieniem od środków 

psychoaktywnych 

(papierosów, alkoholu, 

narkotyków) oraz od tzw. 

nowych uzależnień 

(telewizji, komputera, 

internetu, telefonu 

komórkowego, hazardu) 

 

cały rok pracownicy 

merytoryczni Poradni, 

w szczególności:  

dr M.Drwięga,  

mgr D.Karuś,  

mgr Dorota Kosiba - 

Juda, mgr Aneta Suska 

diagnoza 

psychologiczna, 

diagnoza w 

zakresie 

uzależnienia,   

w razie potrzeby 

konsultacja 

psychiatryczna 

lek.M.Pelc-

Dymon 

9. Diagnoza dzieci                 

i młodzieży 

przejawiających 

zaburzenia zachowania      

i emocji oraz zachowania 

agresywne 

cały rok pracownicy 

merytoryczni Poradni 

diagnoza 

psychologiczna,  

pedagogiczna, 

w razie potrzeby 

konsultacja 

psychiatryczna 

lek.M.Pelc-

Dymon 

10. Diagnoza dzieci                      

i młodzieży z chorobami 

przewlekłymi, w tym           

z zaburzeniami 

psychicznymi 

cały rok pracownicy 

merytoryczni Poradni 

diagnoza 

psychologiczna,  

pedagogiczna, 

lekarska 

(pediatryczna i  

psychiatryczna) 

 

11. Diagnozowanie 

gimnazjalistów (II i III 

klasy) i uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych pod 

kątem wyboru kierunku 

dalszego kształcenia i 

zawodu oraz kierunku 

studiów  

cały rok mgr Dorota Galant-

Mistak, 

mgr J.Mozoła,           

mgr A.Fedak,             

diagnoza 

doradcy 

zawodowego, 

ewentualnie 

psychologiczna, 

pedagogiczna, 

lekarska 

 



12. Diagnozowanie przyczyn 

trudności adaptacyjnych 

dzieci i młodzieży, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem tych 

którzy wcześniej kształcili 

się poza Polską w innych 

systemach edukacyjnych 

 

cały rok pracownicy 

merytoryczni Poradni 

diagnoza 

psychologiczna, 

pedagogiczna, 

logopedyczna, 

doradcy 

zawodowego 

 

13. Opiniowanie cały rok pracownicy 

merytoryczni Poradni 

w sprawach 

uregulowanych 

przepisami        

o rodzaju opinii 

wydawanych 

przez publiczne 

poradnie 

psychologiczno- 

pedagogiczne 

 

14. Orzekanie o potrzebie 

kształcenia specjalnego,  

o potrzebie zajęć 

rewalidacyjno -

wychowawczych 

zespołowych lub 

indywidualnych,               

o potrzebie 

indywidualnego 

obowiązkowego rocznego 

przygotowania 

przedszkolnego lub 

indywidualnego nauczania 

dzieci i młodzieży oraz 

opinii o potrzebie 

wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka 

 

cały rok pracownicy 

merytoryczni Poradni 

zgodnie                

z przepisami 

w sprawie 

orzeczeń  

i opinii 

wydawanych 

przez zespoły 

orzekające 

działające          

w publicznych 

poradniach 

psychologiczno- 

pedagogicznych 

 

 

Terapia 

Indywidualna 

1. Terapia psychologiczna: 

trudności w relacjach 

rówieśniczych, zaburzenia 

lękowe, zaburzenia 

zachowania i emocji, 

depresja młodzieńcza, 

nadpobudliwość 

cały rok mgr D.Kosiba-Juda, 

mgr D.Karuś, 

mgr E.Biłas, 

mgr K.Langenfeld,        

mgr A.Fedak,                 

mgr B.Kozłowska, 

mgr E.Niemiec  

zgodnie  

z 

zapotrzebowaniem  

oraz specjalizacją 

osób 

prowadzących 

terapię 



psychoruchowa (ADHD), 

zachowania opozycyjno-

buntownicze, trudności 

adaptacyjne, stres 

pourazowy, problemy 

okresu dojrzewania, 

problemy 

wewnątrzrodzinne, 

zaburzenia rozwojowe, 

dzieci i młodzież po 

przebytych kryzysach 

psychicznych i próbach 

samobójczych oraz inne  
 

2. Terapia i wsparcie 

pedagogiczne: 

terapia ogólnorozwojowa 

dzieci  

z zaburzeniami 

rozwojowymi,  

terapia dzieci i młodzieży 

z grupy ryzyka dysleksji 

oraz ze zdiagnozowaną 

dysleksją, z trudnościami 

w koncentracji uwagi, 

terapia dzieci z ogólnymi 

trudnościami w nauce 

  

cały rok mgr D.Kozimor-Gaweł, 

mgr B.Kocur,              

mgr R.Kobiałka,      

mgr A.Jasińska-

Lichtenberg, 

mgr D.Bondaruk, 

mgr B.Sikora 

 

zgodnie  

z 

zapotrzebowaniem  

i specjalizacją 

osób 

prowadzących 

terapię 

3. Terapia logopedyczna: 

usuwanie zakłóceń 

procesu porozumiewania 

się, terapia zaburzeń 

mowy, wyrównywanie 

opóźnień rozwoju mowy, 

wypracowanie 

odpowiedniego poziomu 

sprawności językowej 

 

cały rok mgr A.Stasicka, 

mgr U.Kaczor 

zgodnie  

z 

zapotrzebowaniem 

4. Terapia uzależnień: dzieci 

i młodzieży zagrożonych 

niedostosowaniem 

społecznym i 

niedostosowanych 

społecznie oraz młodzieży 

mającej kontakt ze 

środkami 

psychoaktywnymi 

cały rok pracownicy 

merytoryczni Poradni, 

w szczególności:  

dr M.Drwięga,  

mgr D.Karuś,  

mgr D.Kosiba - Juda, 

mgr A.Suska  

zgodnie  

z 

zapotrzebowaniem 

5. Psychoterapia cały rok mgr D.Kosiba-Juda, 

mgr A.Suska, 

mgr A.Jewdokimow 

zgodnie  

z 

zapotrzebowaniem 



6. Terapia biofeedback II semestr 

roku 

szkolnego 

2017/2018 

dr M.Drwięga zgodnie  

z 

zapotrzebowaniem 

7. Terapia dzieci 

niesłyszącyh  

i niedosłyszących oraz 

niewidzących  

i niedowidzących 

 

cały rok mgr B.Sikora zgodnie  

z 

zapotrzebowaniem 

 

 

Grupowa 

1. Terapia rodzin cały rok mgr D.Kosiba-Juda, 

mgr D.Kozimor-Gaweł 

zgodnie z 

zapotrzebowaniem 

 

2. Socjoterapia cały rok mgr A.Suska w zależności od 

potrzeb 

 

 

 

Grupy wsparcia 

1. Grupa wsparcia dla 

pedagogów szkolnych w 

postaci sieci współpracy i 

samokształcenia „Pedagog 

w szkole” 

 

październik 

2017 – 

czerwiec 

2018 

dr M.Drwięga, 

mgr D.Bondaruk 

zgodnie z 

harmonogramem 

spotkań   

2. Grupa wsparcia dla 

pracowników Poradni 

odnośnie wspomaganych  

i pozostających w terapii 

dzieci i młodzieży, 

zwłaszcza w tzw. 

trudnych sprawach w 

formie superwizji 

koleżeńskiej 

 

wrzesień 

2017 – 

czerwiec 

2018 

mgr D.Kosiba-Juda, 

mgr A.Suska,  

mgr D.Kozimor-Gaweł, 

mgr K.Langenfeld, 

mgr A.Jewdokimow 

1 raz w miesiącu  

3. Zespół psychologiczny 

specjalistów Poradni 

wrzesień 

2017 – 

czerwiec 

2018 

przewodniczący 

zespołu mgr D.Karuś, 

mgr D.Kosiba-Juda,       

mgr K.Langenfeld,        

mgr A.Fedak,                                

mgr B.Kozłowska, 

mgr.E.Biłas, 

spotkania 1 raz na 

2 miesiące oraz  

w zależności od 

potrzeb 



mgr E.Niemiec  

mgr A.Suska. 

mgr A.Jewdokimow 

 

4. Zespół pedagogiczny 

specjalistów Poradni 

wrzesień 

2017 – 

czerwiec 

2018 

przewodniczący 

zespołu mgr 

D.Kozimor-Gaweł, 

mgr B.Kocur,             

mgr R.Kobiałka,      

mgr A.Jasińska-

Lichtenberg, 

mgr A.Stasicka, 

mgr U.Kaczor 

mgr J.Mozoła, 

mgr D.Bondaruk, 

mgr B.Sikora, 

mgr D.Galant-Mistak 

 

 

spotkania 1 raz na 

2 miesiące oraz  

w zależności od 

potrzeb 

6. Grupa wsparcia dla 

logopedów 

wrzesień 

2017 – 

czerwiec 

2018 

 

mgr Anna Stasicka  

7. Zespół 

samokształceniowy 

psychologów 

funkcjonujący przy PPP  

w Miejscu Piastowym 

 

wrzesień 

2017 – 

czerwiec 

2018 

Specjaliści 

oddelegowani do pracy 

w zespole:  

mgr Ewelina Biłas 

zgodnie z 

harmonogramem 

spotkań   

8 Zespół 

samokształceniowy 

pedagogów funkcjonujący 

przy PPP w Miejscu 

Piastowym 

 

wrzesień 

2017 – 

czerwiec 

2018 

Specjaliści 

oddelegowani do pracy 

w zespole:  

mgr Renata Kobiałka, 

mgr Agnieszka Jasińska 

- Lichtenberg 

 

zgodnie z 

harmonogramem 

spotkań   

9. Zespół 

samokształceniowy 

logopedów funkcjonujący 

przy PPP w Miejscu 

Piastowym 

 

wrzesień 

2017 – 

czerwiec 

2018 

Specjaliści 

oddelegowani do pracy 

w zespole:  

mgr Anna Stasicka 

 

zgodnie z 

harmonogramem 

spotkań   

 

 

 

 



Interwencja kryzysowa 

1. Prowadzenie interwencji 

kryzysowej w sytuacjach 

wymagających tego typu 

działań (wypadki 

lokomocyjne, śmierć 

bliskich osób, katastrofy 

naturalne i inne) 

 

cały rok wszyscy pracownicy 

merytoryczni Poradni  

 

zgodnie  

z 

zapotrzebowaniem 

 

Mediacje 

1. Działania mediacyjne 

między różnymi stronami 

konfliktu (uczniami, 

rodzicami, nauczycielami) 

 

cały rok pracownicy 

merytoryczni Poradni 

zgodnie  

z 

zapotrzebowaniem 

 

Profilaktyka 

1.. Przesiewowe badania 

mowy 

  

wrzesień 

2017 – 

czerwiec 

2018 

 

mgr A.Stasicka zgodnie  

z 

zapotrzebowaniem 

2. Prowadzenie działań            

z zakresu profilaktyki 

uzależnień, w tym 

profilaktyki narkotykowej 

ze szczególnym 

uwzględnieniem 

problematyki 

kanabinoidów 

(marihuana) oraz tzw. 

dopalaczy kierowanej do 

uczniów gimnazjów i 

szkół 

ponadgimnazjalnych, ich 

rodziców oraz nauczycieli 

i wychowawców 

wszystkich typów szkół     

i placówek 

 

wrzesień 

2017 – 

czerwiec 

2018 

dr M.Drwięga zgodnie  

z 

zapotrzebowaniem 

3. Prowadzenie edukacji 

prozdrowotnej,                

w szczególności                

w zakresie dotyczącym 

ochrony zdrowia 

wrzesień 

2017 – 

czerwiec 

2018 

pracownicy 

merytoryczni Poradni 

zgodnie  

z 

zapotrzebowaniem 



psychicznego, wśród 

uczniów, rodziców            

i nauczycieli 

 

4. Prowadzenie działań 

edukacyjno-

profilaktycznych                     

w obszarach: 

psychologicznym, 

pedagogicznym, 

logopedycznym dla 

uczniów, rodziców                     

i nauczycieli 

 

wrzesień 

2017 – 

czerwiec 

2018 

pracownicy 

merytoryczni Poradni 

zgodnie  

z 

zapotrzebowaniem 

5. Działania z zakresu 

poradnictwa zawodowego 

dla uczniów, rodziców                     

i nauczycieli 

wrzesień 

2017 – 

czerwiec 

2018 

 

 

mgr D.Galant-Mistak  

mgr J.Mozoła,  

mgr A.Fedak 

zgodnie  

z 

zapotrzebowaniem 

 

Poradnictwo i konsultacje 

 

1. 

 

Poradnictwo i konsultacje 

psychologiczne 

 

cały rok 

 

mgr D.Karuś, 

mgr D.Kosiba-Juda,       

mgr K.Langenfeld,        

mgr A.Fedak,                              

mgr B.Kozłowska,          

mgr E.Biłas, 

mgr E.Niemiec,  

mgr A.Suska, 

mgr A.Jewdokimow 

 

 

zgodnie  

z 

zapotrzebowaniem 

2. Poradnictwo i konsultacje 

pedagogiczne 

cały rok mgr D.Kozimor-Gaweł, 

mgr B.Kocur,              

mgr R.Kobiałka,      

mgr A.Jasińska-

Lichtenberg, 

mgr D.Bondaruk, 

mgr B.Sikora 

 

zgodnie  

z 

zapotrzebowaniem 

3. Poradnictwo i konsultacje 

logopedyczne 

cały rok mgr A.Stasicka, 

mgr U.Kaczor 

zgodnie  

z 

zapotrzebowaniem 

 

4. Poradnictwo i konsultacje 

zawodowe oraz dotyczące 

wyboru kierunku 

cały rok mgr D.Galant-Mistak 

mgr J.Mozoła, 

mgr A.Fedak, 

zgodnie  

z 

zapotrzebowaniem 



kształcenia i kierunku 

studiów 

 

 

5. Poradnictwo i konsultacje 

dotyczące trudności 

adaptacyjnych 

związanych                       

z wcześniejszym 

kształceniem za granicą   

w innych systemach 

kształcenia 

 

cały rok pracownicy 

merytoryczni Poradni 

zgodnie  

z 

zapotrzebowaniem 

6. Poradnictwo i konsultacje 

w zakresie rozpoznawania 

i rozwijania możliwości 

oraz mocnych stron dzieci 

i młodzieży 

 

cały rok pracownicy 

merytoryczni Poradni 

zgodnie  

z 

zapotrzebowaniem 

7. Poradnictwo i konsultacje 

z zakresu ryzyka 

wystąpienia 

specyficznych trudności    

w uczeniu się 

 

cały rok pracownicy 

merytoryczni Poradni 

zgodnie  

z 

zapotrzebowaniem 

8. Poradnictwo i konsultacje 

w zakresie zachowań 

dysfunkcyjnych i 

patologicznych 

 

cały rok pracownicy 

merytoryczni Poradni 

zgodnie  

z 

zapotrzebowaniem 

9. Poradnictwo i konsultacje 

w zakresie różnych form 

uzależnień, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

uzależnienia od 

narkotyków i alkoholu 

 

cały rok pracownicy 

merytoryczni Poradni, 

w szczególności:  

dr M.Drwięga,  

mgr D.Karuś,  

mgr D.Kosiba - Juda 

zgodnie  

z 

zapotrzebowaniem 

10. Poradnictwo i konsultacje 

przy opracowywaniu         

i wdrażaniu 

indywidualnych 

programów edukacyjno – 

terapeutycznych dla 
uczniów wymagających 

kształcenia specjalnego 

(IPET-ów) 

 

cały rok pracownicy 

merytoryczni Poradni 

zgodnie  

z 

zapotrzebowaniem 

11. Poradnictwo i konsultacje 

dotyczące wspomagania 

wychowawczej                   

cały rok pracownicy 

merytoryczni Poradni 

zgodnie  

z 

zapotrzebowaniem 



i edukacyjnej funkcji 

rodziny oraz przedszkola, 

szkoły lub placówki  

 

12. Poradnictwo i konsultacje 

z zakresu rozwiązywania 

problemów dydaktyczno – 

wychowawczych dla 

rodziców 

 

cały rok pracownicy 

merytoryczni Poradni 

zgodnie  

z 

zapotrzebowaniem 

13. Porady indywidualne bez 

badań dla dzieci  

i młodzieży 

 

cały rok pracownicy 

merytoryczni Poradni 

zgodnie  

z 

zapotrzebowaniem 

14. Doradztwo rodzinne cały rok mgr D.Kozimor-Gaweł, 

mgr D.Kosiba-Juda 

oraz inni pracownicy 

zgodnie  

z 

zapotrzebowaniem 

 

15. Doradztwo w zakresie 

wyboru szkół dla osób  

z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności oraz 

problemami zdrowotnymi 

 

cały rok mgr D.Galant-Mistak, 

mgr J.Mozoła, 

mgr A.Fedak, 

 

zgodnie  

z 

zapotrzebowaniem 

 

 

Działalność informacyjna i promocyjna 

 

1. Spotkania poświęcone 

rozwiązywaniu bieżących 

problemów szkół               

i placówek położonych    

w rejonie działania 

Poradni oraz 

przekazywaniu informacji 

dotyczących współpracy   

z Poradnią dla dyrektorów 

szkół, przedszkoli, 

placówek oświatowych, 

pedagogów szkolnych, 

wychowawców                  

i zainteresowanych 

nauczycieli 
 

wrzesień 

2017 – 

czerwiec 

2018 

dyrektor Poradni, 

wyznaczani pracownicy 

merytoryczni Poradni 

zgodnie  

z 

zapotrzebowaniem 

2. Udział w posiedzeniach 

rad pedagogicznych  

w szkołach i placówkach 

oświatowych 

wrzesień 

2017 – 

czerwiec 

2018 

 

 

pracownicy 

merytoryczni Poradni 

zgodnie  

z 

zapotrzebowaniem 



3. Prelekcje, wykłady, 

pogadanki 

wrzesień 

2017 – 

czerwiec 

2018 

pracownicy 

merytoryczni Poradni  

 

w szczególnych 

przypadkach 

przydziału 

dokonuje dyrektor 

Poradni, 

tematyka zgodnie  

z 

zapotrzebowaniem 

 

4. Promocja Poradni                    

i propagowanie wiedzy 

psychologiczno-

pedagogiczno-

logopedycznej                   

w lokalnych środkach 

masowego przekazu 

(gazety, telewizja, portale 

internetowe) 

cały rok dyrektor Poradni, 

pracownicy pierwszego 

kontaktu z mediami: 

mgr E.Biłas, mgr 

A.Fedak, dodatkowo 

wszyscy pracownicy 

merytoryczni oraz 

pracownicy 

administracji i obsługi 

Poradni zgodnie            

z kompetencjami  

 

Informacje 

dotyczące 

placówki 

przekazywane 

mediom powinny 

być uzgodnione           

z dyrektorem 

Poradni 

5. Wykorzystanie gazetek 

ściennych w poczekalni 

Poradni do informowania 

klientów o działaniach 

placówki oraz 

propagowania wiedzy 

psychologiczno-

pedagogiczno-

logopedycznej 

cały rok pracownicy 

merytoryczni Poradni 

według opracowanego 

harmonogramu  

Gazetki 

aktualizowane są 

na bieżąco 

 

 

 

Współpraca z partnerami  

  

1. Uczestnictwo w pracach 

zespołów planujących  

i koordynujących 

udzielanie pomocy 

psychologiczno – 

pedagogicznej dla 

uczniów w 

przedszkolach, szkołach 

podstawowych, 

gimnazjach i szkołach 

ponadgimnazjalnych na 

terenie powiatu 

sanockiego 

 

cały rok dyrektor Poradni, 

pracownicy 

merytoryczni Poradni 

Pracownicy 

uczestniczą              

w pracach zespołów 

wyłącznie na 

pisemny wniosek 

dyrektorów 

przedszkoli, szkół 

podstawowych, 

gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych 

i za zgodą dyrektora 

Poradni 

 



2. Współpraca z  

instytucjami 

oświatowymi 

(przedszkolami, szkołami, 

placówkami, centrum 

doskonalenia nauczycieli, 

biblioteką pedagogiczną) 

z terenu powiatu 

sanockiego, instytucjami 

samorządowymi, służbą 

zdrowia, w tym 

poradniami 

specjalistycznymi, sądem, 

policją, strażą miejską, 

urzędem pracy, 

organizacjami 

pozarządowymi 

 

cały rok dyrektor Poradni, 

pracownicy 

merytoryczni Poradni 

zgodnie  

z zapotrzebowaniem 

3. Współpraca z innymi 

poradniami 

psychologiczno – 

pedagogicznymi 

cały rok dyrektor Poradni, 

pracownicy  

merytoryczni Poradni 

Współpraca 

dyrektora odbywa się 

w ramach 

uczestnictwa w 

grupie wsparcia 

dyrektorów poradni 

psych.-

pedagogicznych z 

województwa 

podkarpackiego, 

priorytetem jest 

współpraca z 

poradniami w Lesku  

i Ustrzykach 

Dolnych, współpraca 

z innymi Poradnia  

w ramach zespołów 

samokształceniowych 

dla psychologów, 

pedagogów  

i logopedów 

funkcjonujących przy 

PPP w Miejscu 

Piastowym 

 

4. Współpraca  

z instytucjami, 

organizacjami  

i jednostkami 

organizacyjnymi 

działającymi na terenie 

Sanoka w ramach 

cały rok mgr E.Biłas (zespół), 

mgr D.Karuś i inni 

pracownicy  

w zależności od 

potrzeb (grupy 

robocze) 

 



Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie 

 i Grup Roboczych 

 

 

Inne zadania 

1. Praca Rady 

Pedagogicznej 

cały rok, 

zgodnie      

z 

organizacją 

roku 

szkolnego 

 

pracownicy 

pedagogiczni Poradni 

 

2. Posiedzenia Zespołów 

Orzekających 

cały rok pracownicy 

merytoryczni Poradni 

Posiedzenia 

zespołów odbywają 

się w każdy piątek 

o godz. 11.00 oraz 

dodatkowo w 

sytuacjach tego 

wymagających, 

osoby upoważnione 

przez dyrektora do 

przewodniczenia 

Zespołom 

Orzekającym  

w przypadku jego 

nieobecności: mgr 

D.Kozimor-Gaweł 

oraz mgr D.Karuś 

 

3. Nadzór pedagogiczny 

dyrektora 

cały rok dyrektor Poradni, 

z upoważnienia 

dyrektora mgr 

D.Kozimor-Gaweł 

(społeczny zastępca 

dyrektora Poradni) 

 

Zgodnie                   

z planem nadzoru 

pedagogicznego 

dyrektora na rok 

szkolny 2017/2018 

4. Dowóz uczniów 

niepełnosprawnych  

z terenu miasta Sanoka  

do szkół i placówek 

oświatowych 

wrzesień 

2017 – 

czerwiec 

2018 

kierowca Poradni          

p.K.Śnieżek,  

opiekun dzieci 

niepełnosprawnych 

Dowóz wykonuje 

się od poniedziałku 

do piątku z 

wykorzystaniem 

specjalistycznego 

samochodu 

przystosowanego 

do przewozu osób 



niepełnosprawnych 

i obejmuje od 20 do 

25 uczniów zgodnie                 

z opracowanym 

harmonogramem 

 

Zadnia priorytetowe, zespoły robocze do ich realizacji 

 

Lp. 

 

Zadanie 

 

Termin 

realizacji 

 

 

Skład zespołu 

 

Uwagi 

1. Przeniesienie siedziby 

Poradni do nowego 

budynku 

zlokalizowanego  

w Sanoku przy ul. 

Szopena 5 

 

Do końca 

XI 2017 r. 

 

dyrektor Poradni  

dr M. Drwięga, 

wszyscy pracownicy 

Poradni 

 

 

 2. Opracowanie nowej 

strony internetowej 

placówki 

 

Do końca 

XII 2017 r. 

dr M.Drwięga,  

mgr K. Langenfeld, 

mgr D.Kosiba-Juda, 

mgr A.Jasińska - 

Lichtenberg, 

mgr B.Kocur, 

mgr D.Galant-Mistak, 

mgr A.Jewdokimow 

 

 

3. Aktualizacja danych  

w SIO (Systemie 

Informacji Oświatowej) 

  

Rok 

szkolny 

2017/2018 

mgr A.Szmyd, 

mgr D.Bondaruk, 

mgr E.Niemiec 

 

 

 

3. Kontakt z mediami Rok 

szkolny 

2017/2018 

dr M.Drwięga,  

mgr A.Fedak, 

mgr E.Biłas 

 

 

 

4. Przeprowadzenie 

ewaluacji wewnętrznej  

w placówce 

Rok 

szkolny 

2017/2018 

mgr R.Kobiałka, 

mgr B.Sikora, 

mgr A.Stasicka, 

mgr A.Suska, 

mgr D.Galant-Mistak 

 

 

5. Wypracowanie zasad 

współpracy Poradni z 

przedszkolami i szkołami 

 

Do końca 

IX 2017 r. 

mgr E.Biłas, 

mgr D.Bondaruk, 

mgr A.Fedak, 

mgr A.Jasińska - 

Lichtenberg, 

mgr B.Kocur, 

mgr E.Niemiec 

 



6. Przeprowadzenie 

inwentaryzacji narzędzi i 

pomocy diagnostycznych  

i terapeutycznych oraz 

zasobów bibliotecznych 

będących aktualnie na 

wyposażeniu placówki 

 

Do końca  

X 2017 r. 

mgr D.Kozimor-Gaweł, 

mgr D.Karuś, 

mgr D.Kosiba-Juda, 

mgr B.Kozłowska, 

mgr U.Kaczor 

 

7. Przygotowanie 

konferencji naukowej 

oraz Jubileuszu 50-lecia 

Poradni 

  

Rok 

szkolny 

2017/2018 

dr M.Drwięga,  

mgr D.Kozimor-Gaweł, 

mgr D.Karuś, 

mgr K. Langenfeld, 

mgr B.Kozłowska 

 

 

 


