
Harmonogram działań zaplanowanych w szkołach i placówkach województwa świętokrzyskiego w ramach
,,Dnia otwartego punktu konsultacyjnego”

27 marca 2018 r.

Lp. Nazwa szkoły/placówki Adres Propozycje działań/ godziny

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 w Sandomierzu

ul. Mickiewicza
Sandomierz 34

1.Konsultacje, porady, rozmowy instruktażowe prowadzone przez psychologa,  pedagoga specjalnego, 
terapeutę,  specjalistę wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeutę SI, pedagoga ds. diagnozy 
i terapii autyzmu, w tym zespołu Aspergera w zakresie:

 pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
-dostosowanie form pracy z uczniem z niepełnosprawnością
- pomoc merytoryczna przy opracowywaniu Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego , 
Indywidualnego Programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju i opracowywaniu wielospecjalistycznej 
oceny  poziomu funkcjonowania ucznia
2.Konsultacje dla rodziców  w zakresie rozpoznawania i rozwijania indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych dzieci

2. Powiatowa Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna w Chmielniku 

ul. Furmańska 1 A
Chmielnik

Zespół Szkolno – 
Przedszkolny w Rakowie 
ul.Sieneńskiego 20

Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Rakowie ul. 
Łagowska 25

godz. 8.00-16.00
1.Konsultacje połączone z prezentacją multimedialną  na temat: 
„Praca z dzieckiem z wadą słuchu i zaburzeniami przetwarzania słuchowego”
 „Skuteczne metody wspierania dziecka z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu, szkole i w domu”
2.Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym.
3.Badanie preferencji zawodowych – porady i konsultacje.
4. Konsultacje dla zainteresowanych udzielane przez logopedów, psychologa, pedagoga – doradcę 
zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem:
 potrzeb uczniów słabosłyszących i niesłyszących
 potrzeb uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
5. Przesiewowe badania słuchu programem „Słyszę” 
6. Porady dla rodziców oraz zainteresowanych nauczycieli.

8.30 – 12.30
1.Konsultacje dla uczniów i rodziców na temat:
,,Samopoznanie drogą do decyzji edukacyjno – zawodowej – wstępne przygotowanie uczniów do 
podjęcia decyzji edukacyjnej’’
,,Rodzic pierwszym doradcą zawodowym” 
,, Potrzeby uczniów z autyzmem i z zespołem Aspergera  - formy i metody pracy’’ 
2.Konsultacje z tyflopedagogiem na temat:
„Dzieci słabowidzące – diagnoza, terapia, pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole
 i przedszkolu”



2. Punkt pomocy logopedycznej. 
Ćwiczenia słuchu fonemowego:

 zabawy ortofoniczne, ćwiczenia rytmiczne, naśladownictwo naprzemienności, sekwencji i 
kategoryzacji, artykulacja głosek w sylabach z wykorzystaniem fonogestów

 stosowanie wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC) – piktogramy, symbole, 
metoda MAKATON.

 Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci – metody i formy pracy

3.Porady dla zainteresowanych - propozycje fachowej literatury z w/w tematyki, adresy placówek 
świadczących pomoc w określonej dziedzinie

3. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Piekoszowie

ul. Częstochowska 110
Piekoszów

godz. 8.00-16.00
1.Warsztaty dla nauczycieli nt. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole 
ogólnodostępnej
2.Prezentacja multimedialna ,,Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej”
3. Porady i konsultacje dla rodziców.
Szkoła Podstawowa w Oblęgorku-  godz. 8.00-12.00
Punkt pomocy logopedycznej

 

4. Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy w Rembowie

Rembów 52
26 – 035 Raków 

1.Prezentacja multimedialna przedstawiająca i wyjaśniająca ofertę punktu konsultacyjnego na terenie 
Ośrodka.
10.00 – 11.00 konsultacje dla  zainteresowanych z udziałem pedagoga  
16.00 – 17.00 konsultacje dla  zainteresowanych z udziałem  psychologa 

5. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Bodzentynie

Zespół Szkół w 
Mąchocicach 
Kapitulnych 
Mąchocice Kapitulne 
167
26-001 Masłów 
Pierwszy

1.Konsultacje dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. 
Obszary udzielanej pomocy: trudności szkolne, problemy wychowawcze i emocjonalno-społeczne, ocena 
poziomu rozwoju mowy dziecka i sprawności językowych, praca z uczniami ze SPE, organizacja pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w placówce

6. Szkoła Podstawowa nr 14 Specjalna im. 
Karola Wojtyły – papieża Polaka 
w Kielcach

ul. Szkolna 29
 Kielce

1.Indywidualne konsultacje i porady dla zainteresowanych rodziców uczniów niepełnosprawnych 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
2.Spacer edukacyjny po szkole dla rodziców i nauczycieli szkół ogólnodostępnych – prezentacja 
organizacji i metod pracy z uczniem niepełnosprawnym



7. Szkoła Podstawowa nr 33 im. I. J. 
Paderewskiego w Kielcach

 ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 42
 Kielce

godz. 16.00-18.00 ( stołówka szkolna)
1.Konsultacje skierowane do dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców. 
2. Spotkania z dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym, nauczycielami posiadającymi kwalifikacje w 
zakresie pedagogiki specjalnej współorganizującymi kształcenie uczniów niepełnosprawnych, 
specjalistami i nauczycielami prowadzącymi rewalidację z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego, nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 Zakres tematyczny:

 organizacja kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej,
 organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole ogólnodostępnej,
 dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości dziecka z orzeczeniem 

o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinią poradni, 
 dokumentacja pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, np. IPET, WOPFU,
 przykłady kart pracy, stron internetowych, gier do wykorzystania w pracy z dziećmi,
 propozycje fachowej literatury w indywidualnie dobranej tematyce, 
 adresy placówek świadczących pomoc w określonej dziedzinie,
 indywidualne, praktyczne porady, jak wspierać i stymulować prawidłowy rozwój dziecka

8. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny 
,,Radość Życia’’ w Sandomierzu

ul.Opatowska10 
Sandomierz 

1.Porady  indywidualne 
2.Konsultacje  ze specjalistami- psycholog, pedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, logopeda, 
nauczyciel uczniów z autyzmem, specjalista SI 
3.Konsultacje dotyczące ukierunkowania działań zmierzających do rozwijania kompetencji 
wychowawczych rodziców , nauczycieli

9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Starachowicach 

ul. Staszica 16
Starachowice

godz.1000 – Spotkanie dla pedagogów z powiatu starachowickiego
Omówienie zasad pomocy psychologiczno – pedagogicznej,  metody pracy   z uczniami 
niepełnosprawnymi intelektualnie
 godz. 1030- dobre praktyki – prezentacja metod stosowanych w SOSW – EEG Biofeedbeack,
 godz. 11 30 - dobre praktyki – prezentacja metod stosowanych w SOSW – ACC.
godz. 1230 praca z dzieckiem autystycznym – prezentacja  w zakresie metod i form pracy z dzieckiem 
autystycznym  w szkole ogólnodostępnej .
Przez cały dzień Placówka będzie udostępniona dla osób, które odpowiedzą na zaproszenie poprzez 
prezentację sal lekcyjnych, pracowni specjalistycznych oraz możliwość poznania  metod pracy 
z uczniem niepełnosprawnym  

10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
nr 2 w Kielcach

ul. Kryształowa 6
Kielce

godz. 9.00-14.00
1.Prezentacja placówki: zapoznanie z ofertą edukacyjno-wychowawczą, możliwość zwiedzania szkoły i 
udziału w obserwacji zajęć.
2.Konsultacje indywidualne z nauczycielami i specjalistami, prezentacja wybranych metod pracy 
(korekcja wad postawy, korygowanie wad mowy, psycholog, SI, stymulacja polisensoryczna,
 W. Sherborne)
3. Konsultacje w zakresie opracowania  IPET ,WOPFU, oraz IPZRW



11. Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy
dla Niepełnosprawnych Ruchowo 
w Busku-Zdroju

ul. Rehabilitacyjna 1
Busko-Zdrój

godz. 9.00-12.00
1.Punkt informacyjny wraz z materiałami o ofercie edukacyjnej  Ośrodka
2. Zajęcia warsztatowe z robotyki
3.Konsultacje i doradztwo w zakresie budowania  Indywidualnych Programów Edukacyjno –
Terapeutycznych i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
4.Konsultacje dla pedagogów i nauczycieli na temat rozwiązywania problemów wychowawczych

12. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 
w Jędrzejowie

ul.
Jędrzejów

8.00-14.00
1. Konsultacje w sprawach dotyczących realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 W punktach konsultacyjnych poza poradnią :  
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Imielnie o godz. 14.00
 1.Spotkanie z nauczycielami szkoły oraz szkół ościennych na temat tworzenia i realizacji 
Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego

13. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we 
Włoszczowie

ul. Jana III Sobieskiego 
38 Włoszczowa

 1.Konsultacje dla dyrektorów szkół, pedagogów szkolnych, psychologów, nauczycieli dotyczące:
- kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, edukacji włączającej
2.Konsultacje dla rodziców
-wspieranie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny dziecka ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi,
3.Konsultacje dla wszystkich zainteresowanych
-wstępna diagnoza logopedyczna, pedagogiczna i psychologiczna

14. Zespół Szkół Specjalnych 
w Ostrowcu Świętokrzyskim  

ul. Iłżecka 33
Ostrowiec 
Świętokrzyski

godz. 13.00 – 14.30
1.Prezentacja multimedialna –konstruowanie IPET, 
 -jak prawidłowo tworzyć IPET dostosowany do indywidualnych możliwości oraz najbliższej sfery 
rozwoju ucznia tak, by możliwe było wszechstronne oddziaływanie edukacyjno-terapeutyczne na 
dziecko. 
-wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
2.Jak dziecko ze spektrum autyzmu odbiera świat?-  warsztaty
3.Przykładowe materiały metodyczne do wykorzystania w pracy z uczniem: karty pracy, podręczniki, 
pomoce dydaktyczne.
4.Konsultacje indywidualne

15. Zespół Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju ul. dr. Starkiewicza 1
Busko-Zdrój

 14.00 – 1420 - Przedstawienie specyfiki pracy Zespołu Szkół Specjalnych ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na kształcenie uczniów z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnościami
1420 – 1430-  Projekcja filmu ,,Zespół Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju’’
1430 – 1445 - Występ artystyczny uczniów ,,Śpiewamy o wiośnie’’.
1445- 1530 - Przeprowadzenie zajęć otwartych. Wskazanie metod i form pracy dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
1530 – 1600  Porady indywidualne, konsultacje

16. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Busku-Zdroju

al. Mickiewicza 27 
 Busko-Zdrój

godz. 8.00-16.00
Konsultacje z psychologiem, pedagogiem i logopedą  



17. Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy 
w Baryczy

Barycz 64
26-200 Końskie.

godz. 9.00- 13.00
1.Prezentacja multimedialna na temat funkcjonowania  SOSW w Baryczy
2. Prezentacja filmu- Różne formy pracy z uczniem niepełnosprawnym 
3. Prezentacja filmu konkursowego nt. Szkoły Branżowej I stopnia
4.Wystawa prac i osiągnięć uczniów
5.Wystawa fotograficzna – „Z życia Ośrodka”
6.Możliwość obejrzenia Ośrodka
7. Zajęcia otwarte na  różnych etapach edukacyjnych w klasach  dla  uczniów z niepełnosprawnością w 
stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym,  z autyzmem (zajęcia edukacyjne, zajęcia specjalistyczne: 
logopedia, dogoterapia, kinezjologia, rehabilitacja, zajęcia biblioteczne i sportowe)
8. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Jesteśmy tacy sami”

18. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Sienkiewicza 67
Ostrowiec Świętokrzyski

godz. 13.00 – 14.30
1.Prezentacja multimedialna –Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w systemie profilaktyki i 
resocjalizacji
2.Prezentacja multimedialna – „Profilaktyka rówieśnicza w pracy z młodzieżą niedostosowaną  
społecznie 
3.Prezentacja multimedialna –konstruowanie IPET
4.Konsultacje indywidualne

19. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
 w Końskich  

 ul. Krakowska 38
 Końskie

1.Konsultacje indywidualne dla rodziców i nauczycieli
2.Popołudniowy dyżur psychologa, pedagoga i logopedy (godziny od 14 do 18)  

20. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych 
w Kielcach

ul. Jagiellońska 30
Kielce

godz. 9.00-14.00
1.Przesiewowe badanie słuchu i mowy
2.Konsultacje surdopedagogów, surdologopedów, neurologopedów, afazjologów, terapeutów
3.Zwiedzanie Ośrodka i zapoznanie się z ofertą kształcenia uczniów z wadą słuchu i mowy , w tym 
z afazją

21. Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji, 
Poradnia psychologiczno-Pedagogiczna
w Skarżysku Kamiennej

ul. Plac Floriański 1 
Skarżysko-Kamienna

godz. 14.00-16.00
1.Spotkanie dla nauczycieli uczących dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

godz.16.00-18.00 
2.Spotkanie specjalistów z rodzicami dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

22. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 w Pińczowie

Szkoła Podstawowa im. 
T. Kościuszki w 
Działoszycach  
ul.Szkolna 5

1.Konsultacje dla  rodziców, uczniów, nauczycieli.
2.Warsztaty dla  uczniów kl. VII -  „ Tolerancja i  rywalizacja wśród  uczniów”
3.Warsztaty dla   uczniów kl. IV -  „ Prawa i   obowiązki  ucznia”



Zespół Placówek 
Oświatowych w Złotej
28-425  Złota  ul. 
Parkowa 4

Zespół Szkolno – 
Przedszkolny w 
Bogucicach
28-400   Bogucice 
Pierwsze
ul. Stara Wieś 34

Poradnia Psychologiczno 
– Pedagogiczna w 
Pińczowie
28-400 Pińczów ul. 
Spółdzielcza 6

1.Konsultacje dla  rodziców, uczniów,  nauczycieli.
2. Warsztaty dla  uczniów kl. IV i V – „ Współpraca   kluczem do sukcesu”.
3. Warsztaty dla  rodziców – „ Jak wspomóc ucznia    ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

1.Konsultacje dla  rodziców, uczniów,   nauczycieli
2. Grupowe zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla   uczniów klas IV 
3. Grupowe zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla    uczniów klas I

Konsultacje dla   rodziców, uczniów,  dyrektorów,  nauczycieli

23. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 w Kazimierzy Wielkiej

ul. Partyzantów 29
Kazimierza Wielka

Zespół Szkolno - 
Przedszkolny w 
Czarnocinie
Czarnocin 1  

Zespół Placówek 
Oświatowych w 
Skalbmierzu
ul. Ppor. Sokoła 55 
Skalbmierz

Szkoła Podstawowa im. 

1. Spotkanie z rodzicami w ramach grupy wsparcia rodziców dzieci korzystających z terapii na terenie 
poradni

 
1.Spotkanie z uczniami  -przedstawienie oferty Punktu

 
1.Zajęcia otwarte z uczniami klas VI i VII pt.: Jak mogę wesprzeć swojego niepełnosprawnego kolegę 
Rodzice będą poinformowani o możliwości uczestniczenia w zajęciach razem z dziećmi
2. Indywidualne rozmowy z uczniami, konsultacje z nauczycielami, poradnictwo dla rodziców



Józefa Piłsudskiego w 
Opatowcu
ul.Nowokorczyńska 4 
Opatowiec

Samorządowa Szkoła 
Podstawowa im. Gen. 
Franciszka Kamińskiego 
w Bejscach
Bejsce 233 

1.Spotkania z uczniami klas IV-VII, przekazanie informacji nt możliwości korzystania z punktu 
konsultacyjnego na terenie szkoły
1.Poradnictwo dla rodziców, konsultacje z nauczycielami, indywidualne rozmowy z uczniami
2.Spotkanie przedstawiciela GOPR, asystenta rodziny z gronem pedagogicznym poradni w celu  
określenia kierunków dalszej współpracy

24. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 w Staszowie

Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Oleśnicy 
im. Stefana Żeromskiego
ul. Szkolna 9
Oleśnica

Przedszkole Gminne 
ul. Nadstawie 29
w Oleśnicy; 

Publiczna Przedszkole nr 
3 im. Papieża Jana Pawła 
II w Staszowie
ul. Jana Pawła II 17
Staszów

Zespół Szkół im. Jana 
Pawła II w Osieku
ul. Wolności 24 

1.Prezentacja idei punktu konsultacyjnego i form pomocy z zakresu edukacji włączającej świadczonej 
przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Staszowie 
2.Spotkanie z dyrektorem placówki i z pedagogiem – rozpoznanie potrzeb placówki
3.Indywidualne konsultacje z nauczycielami i rodzicami
4.Przesiewowe badania małych dzieci z w kierunku występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu 

1.Prezentacja idei punktu konsultacyjnego i form pomocy z zakresu edukacji włączającej świadczonej 
przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Staszowie
2.Spotkanie z dyrektorem placówki i nauczycielami w celu omówienia kierunków dalszej współpracy
3.Indywidualne konsultacje z nauczycielami i rodzicami
4.Przesiewowe badania mowy 3 i 4 latków z udziałem rodziców

1.Prezentacja idei punktu konsultacyjnego i form pomocy z zakresu edukacji włączającej świadczonej 
przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Staszowie 
2.Spotkanie z dyrektorem placówki, z pedagogiem  i nauczycielami
3.Przeprowadzenie konsultacji z nauczycielami w sprawach wychowawczych
4.Przeprowadzenie zajęć pokazowych w grupach dzieci najmłodszych

1. Porady dla rodziców po badaniach przesiewowych
2. Konsultacje dla nauczycieli, uczniów



Publiczna Szkoła 
Podstawowa z klasami 
gimnazjum w Bogorii
ul. Staszowska 10
Bogoria

Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Mostkach
Mostki 56
28-200 Staszów

1.Prezentacja idei punktu konsultacyjnego i form pomocy z zakresu edukacji włączającej świadczonej 
przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Staszowie
2.Spotkanie z dyrektorem placówki i z pedagogiem – rozpoznanie potrzeb placówki
3.Indywidualne konsultacje z nauczycielami i rodzicami
4.Spotkanie z rodzicami  – prelekcja na temat gotowości szkolnej, rozmowy indywidualne 

1.Prezentacja idei punktu konsultacyjnego i form pomocy z zakresu edukacji włączającej świadczonej 
przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Staszowie 
2.Spotkanie z dyrektorem placówki, z pedagogiem  i nauczycielami
3.Indywidualne konsultacje z nauczycielami i rodzicami
4.Przesiewowe badania słuchu Platformą Zmysłów u dzieci z klas I-III
5.Przesiewowe badania mowy u dzieci przedszkolnych i z klas I-III
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