
Informacja Prezydenta Miasta dotycz ąca funkcjonowania, dzia łań  poradni psychologiczno - 
pedagogicznych na terenie miasta w oparciu o nowe przepisy o pomocy psychologiczno - 
pedagogicznej 

Na terenie miasta Katowice funkcjonuje 6 poradni psychologiczno - pedagogicznych w tym 
2 specjalistyczne tj.: 

1. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 1, 40-837 Katowice ul. Rataja 14 
2. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2, 40-648 Katowice ul. Łętowskiego 6a 
3. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 3, 40-431 Katowice ul. Szopienicka 58 
4. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 5, 40-126 Katowice ul. Okrzei 4 
5. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, 40-086 Katowice ul. Sokolska 26 
6. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, 40-126 Katowice ul. Okrzei 4 

Poradnie specjalistyczne prowadzą  działalność  ukierunkowaną  na specyficzny, jednorodny charakter 
problemów, z uwzgl ędnieniem potrzeb środowiska oraz podejmuj ą  działalność  na rzecz o ściennych 
miast. 

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna skupia swoje dzia łania głównie na problemach rodziny i 
wychowania, natomiast Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna zajmuje si ę  pracą  
z dziećmi niepełnosprawnymi, a także prowadzi zaj ęcia wczesnego wspomagania rozwoju. 

Do zadań  wszystkich poradni psychologiczno - pedagogicznych nale ży w szczególno ści: 
• wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i m łodzieży, 
• wspomaganie efektywno ści uczenia się , 
• wspomaganie nabywania i rozwijania umiej ętności negocjacyjnego rozwi ązywania 

konfliktów i problemów oraz innych umiej ętności z zakresu komunikacji spo łecznej, 
• profilaktyka uzależnień  i innych problemów dzieci i m łodzieży, 
• udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i m łodzieży z grup 

ryzyka, 
• terapia zaburzeń  rozwojowych i zachowań  dysfunkcyj nych, 
• pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kszta łcenia, zawodu i planowaniu 

kariery zawodowej, 
• prowadzenie edukacji prozdrowotnej w śród uczniów rodziców i nauczycieli oraz 

pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych 
możliwości oraz mocnych stron uczniów. 

Zadaniem każdej poradni psychologiczno - pedagogicznej jest wspomaganie wychowawczej 
i edukacyjnej funkcji rodziny i szko ły. 

W myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie 
szczegó łowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym 
publicznych poradni specjalistycznych, od dnia 1 stycznia 2016r., poradnie psychologiczno-
pedagogicznie obligatoryjnie wykonuj ą  zadanie okre ślone w *2 pkt 3 w formie, o której mowa w * 9  
ust. 2 pkt 10 oraz zadanie okre ślone w *10. 

W związku z powyższym Poradnie realizuj ą  zadania profilaktyczne oraz wspieraj ące 
wychowawczą  i edukacyjną  funkcj ę  przedszkola, szko ły i placówki, w tym wspieraj ą  nauczycieli w 
rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych. Wspomaganie placówek polega ć  ma 
na zaplanowaniu i przeprowadzeniu dzia łań  mających na celu popraw ę  jakości ich pracy w zakresie 
określonym w rozporządzeniu. Wspomaganie przedszkoli, szkó ł  i placówek obejmuje: pomoc w 



diagnozowaniu potrzeb placówki, ustalenie sposobów dzia łania prowadzących do zaspokojenia jej 
potrzeb, zaplanowanie form wspomagania i ich realizacj ę, a także wspólna ocenę  efektów i 
opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania. Zapis *9  ust.2 pkt 10 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, obliguje poradnie do organizowania i prowadzenia 
sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i 
specjalistów, którzy w zorganizowany sposób wspó łpracują  ze sobą  w celu doskonalenia swojej pracy, 
w szczególno ści poprzez wymianę  doświadczeń . 

Przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w Katowicach dzia ła Grupa Wsparcia 
dla Psychologów i Pedagogów Przedszkolnych oraz I Katowicki Zespó ł  Doskonalenia Logopedów. 
Poradnia oferuje warsztaty dla Rad Pedagogicznych: „Jak czyta ć  opinie", „Budowanie skutecznej 
współpracy nauczyciel-rodzic", „Praca z uczniem zdolnym", „Praca z dzieckiem autystycznym, 
z Zespołem Aspergera" itp. Poradnia organizuje tak że konferencje dla rad pedagogicznych 
i nauczycieli, z zakresu skutecznego motywowania i nauczania uczniów, czy pomocy uczniom 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Placówka prowadzi dy żury konsultacyjne dla nauczycieli, 
wychowawców, pedagogów, dyrektorów na terenie szko ły oraz prowadzi socjoterapi ę  dla uczniów 
szkół  podstawowych i gimnazjalnych oraz doradztwo w zakresie specyficznych problemów uczniów. 
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 1 organizuje Mi ędzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla 
Dysortografików dla szkó ł, dni otwarte, dzień  bezpłatnych badań  mowy i przesiewowych badań  
słuchu. 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 współpracuje z Uniwersytetem Ś ląskim oraz 
Polskim Towarzystwem Logopedycznym, wspó łorganizując Forum nt. J ąkania, współpracuje także 
z ośrodkami rehabilitacyjnymi, metodykiem wychowania przedszkolnego, S ądem Rodzinnym oraz 
poradniami zdrowia psychicznego i Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Poradnia prowadzi dzia łania, 
zajęcia, warsztaty i treningi, dla uczniów miejskich przedszkoli oraz szkó ł  podstawowych. S ą  to takie 
zajęcia jak: zaj ęcia integracyjne, zaj ęcia wspieraj ące rozwój psychoruchowy, zaj ęcia stymulujące 
rozwój społeczny i emocjonalny. Placówka prowadzi także porady, konsultacje, zaj ęcia dla rodziców 
i nauczycieli tj.: „Rozwój emocjonalny", „Gotowo ść  szkolna", „Interwencja kryzysowa". W Poradni 
odbywają  się  spotkania z psychologami i logopedami przedszkolnymi, a uczniowie gimnazjów i szkó ł  
wyższych korzystaj ą  z doradztwa zawodowego. 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 sprawuje opiekę  nad 33 placówkami. 
Prowadzi takie zaj ęciajak: terapia psychologiczna, logopedyczna, zaj ęcia dla dzieci zdolnych, zaj ęcia 
relaksacyjne, zaj ęcia ogólnorozwojowe, zaj ęcia korekcyjno - kompensacyjne, a także spotkania 
terapeutyczne dla rodzin. Poradnia realizuje 3 letni program „Sze ściolatek pierwszakiem", którego 
celem jest wsparcie i monitoring przebiegu edukacji dzieci 6-1etnich, rozpoczynaj ących naukę  
w szkole w kl. I. Program skierowany jest na lata szkolne 2013/2014, 2014/2015 oraz 2015/2016. 
Na przestrzeni lat, Poradnia zorganizowa ła liczne konkursy regionalne, konkursy plastyczne, 
zawodoznawcze, Targi Edukacyjne. Zrealizowa ła audycje radiowe o tematyce psychologicznej, 
w roku szkolnym 20 14/2015 zorganizowała, wspólnie z Fundacj ą  Polskich Kawalerów Malta ńskich, 
obóz terapeutyczno - szkoleniowy, podczas którego pracownik Poradni prowadzi ł  terapię  grupową . 
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 przeprowadzi ła w I semestrze roku szkolnego 
2015/2016: 

• 7 dyżurów dla uczniów i rodziców na terenie placówek, 
• 917 konsultacji i porad dla rodziców, nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów i 

wychowawców, 

• 5 spotkań  prelekcyjnych dla rodziców i nauczycieli, 



• 12 obserwacji dzieci i uczniów na terenie placówek, 
• 2 interwencje kryzysowe, 
• 78 badań  przesiewowych. 
Placówka współpracuje z innymi poradniami, MOPS- em, s ądami, świetlicami środowiskowymi, 
uczelniami wyższymi, Ś ląskim Zespołem Logopedów, Specjalnym O środkiem Wychowawczym. 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 planuje, realizuje i ewaluuje działania na 
rzecz wspomagania wszystkich placówek rejonowych. Na pocz ątku każdego roku szkolnego, 
Dyrektor Poradni przesy ła do wszystkich placówek z rejonu, zaproszenie do wspó łpracy wraz z oferta 
poradni i propozycj ą  wspomagania. Corocznie, zespó ł  pracowników opracowuje oferty prelekcji 
iwarsztatów dla rodziców, nauczycieli i uczniów. Oferty przygotowuje si ę  z podziałem na 
przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szko ły ponadgimnazjalne, opracowane na podstawie 
analizy wcześniejszego zapotrzebowania, informacji zwrotnych z placówek oraz wiedzy na temat 
pojawiających się  problemów. W Poradni powo łany jest koordynator ds. współpracy z placówkami 
i realizacji ofert. Z bada ń  i warsztatów przeprowadza si ę  badania w formie ankiet ewaluacyj nych, 
których wyniki przedstawione zostaj ą  na konferencji podsumowuj ącej. Ponadto pracownicy Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej nr 3 organizuj ą  cykliczne spotkania konsultacyjne, 
samokształceniowe oraz grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych, logopedów 
i zainteresowanych nauczycieli. W ramach wspó łpracy ze środowiskiem, Poradnia organizuje m.in. 
Europejski Tydzień  Świadomości Dysleksji, Dni Otwarte dla rodziców, warsztaty zawodoznawcze, 
zajęcia ogólnorozwojowe podczas pó łkolonii w ramach akcji „Lato w mie ście" i „Zima w mie ście". 

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna również  organizuje spotkania oraz grupy wsparcia 
dla psychologów i pedagogów szkó ł  podstawowych, gimnazjów i szkó ł  ponadgimnazjalnych. 
W szkołach odbywają  się  konsultacje dla rodziców i nauczycieli, a w kwietniu 2016 odb ędzie się  
spotkanie pracowników Poradni z sędziami Sądu Rodzinnego w celu optymalizacji wspó łpracy 
na rzecz dziecka i rodziny. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna prowadzi równie ż  dni otwarte 
dla rodziców dzieci katowickich przedszkoli i szkó ł . 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna organizuje prelekcje i szkolenia 
rad pedagogicznych, indywidualne konsultacje z nauczycielami. Udziela pomocy nauczycielom 
w zakresie rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów - odbywa si ę  to 
w formie indywidualnych konsultacji z nauczycielami na terenie placówek lub Poradni, a tak że zaj ęć  
integracyjnych dla uczniów. Pracownicy SPPP wzi ęli udział  w spotkaniach doradców zawodowych, 
szkolnych doradców i osób związanych z doradztwem zawodowym ze szkó ł  i placówek o światowych 
z terenu województwa ś ląskiego, w ramach powo ływanej grupy wsparcia, której organizatorem by ł  
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Katowicach. Poradnia wspó łpracuje także 
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w zakresie udzielania pomocy podopiecznym poradni, którzy 
ukończyli szkołę  ponadgimnazjalną  lub studia i maj ą  problemy ze znalezieniem pracy. W efekcie tej 
współpracy zaplanowano spotkania z doradc ą  zawodowym WUP oraz dalszą, systematyczną  
współpracę . W ramach doradztwa edukacyjno - zawodowego, Poradnia przeprowadza warsztaty 
zawodoznawcze na terenie szkó ł . Wykonano 14 warsztatów aktywizuj ących młodzież  do wyboru 
zawodu. Przeprowadzono równie ż  zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu 
umiarkowanym w Szkole Specjalnej Przysposabiaj ącej do Pracy w Katowicach. SPPP wspó łpracuje 
ze szko łami w zakresie opracowywania i realizowania indywidualnych programów edukacyjno - 
terapeutycznych oraz programów zaj ęć  rewalidacyjnych dla uczniów posiadaj ących orzeczenie 
o potrzebie kszta łcenia specjalnego. Poradnia wspó łpracuje także z Sądami Rodzinnymi i Prokuraturą, 
w celu przeciwdziałania i zwalczania demoralizacji oraz przest ępczo ści nieletnich, obejmuje tak że 
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opieką  rodziny, w których dochodzi do sporu, w zwi ązku z koniecznością  uregulowania opieki nad 
małoletnimi dziećmi. W marcu i kwietniu 2016r. zaplanowano przeprowadzenie bada ń, przy użyciu 
Platformy Sensorycznej, w MP nr 14 w Katowicach. 
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