DLA UCZNIÓW ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
I KLAS PIERWSZYCH OFERUJEMY W RAMACH
POMOCY
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W zespole pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej
szkole mamy wsparcie 2 psychologów, pedagoga, terapeuty
pedagogicznego, 2 logopedów i terapeuty integracji
sensorycznej.
W ramach pomocy udzielanej uczniom jest:


rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych



rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;



rozpoznawanie

czynników

środowiskowych

wpływających

na

funkcjonowanie

ucznia

w przedszkolu i szkole, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków
do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły oraz w środowisku
społecznym.

W naszej szkole, w pierwszych tygodniach każdego roku szkolnego, wśród
wszystkich uczniów grupy przedszkolnej, podczas badań sondażowych
prowadzona jest ocena uczniów obejmująca funkcjonowanie analizatorów,
lateralizacji i uwagi oraz diagnoza logopedyczna.

U uczniów realizujących I etap edukacyjny (klasy I-III) diagnozujemy ryzyko
wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu (profilaktyka dysleksji).

Jakie zajęcia proponujemy
dla uczniów potrzebujących specjalistycznego wsparcia?


Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne to zajęcia, które usprawniają podstawowe funkcje
niezbędne w nauce czytania i pisania (dla uczniów od klas pierwszych).



Zajęcia logopedyczne to terapia mająca na celu niwelowanie wad artykulacyjnych oraz
kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej



Integracja Sensoryczna to oddziaływania terapeutyczne mające na celu rozwijanie
prawidłowego odbioru bodźców docierających do mózgu poprzez zmysły



Zajęcia terapii ręki „ Zwinne rączki” to propozycja pracy z najmłodszymi dziećmi z
osłabioną funkcją grafomotoryczną oraz z dysgrafią (zajęcia skierowne głównie do
uczniów oddziału przedszkolnego i klas pierwszych).



Stymulacja za pomocą słuchawek Forbrain to trening słuchowo-głosowy
wykorzystywany podczas zajęć logopedycznych, terapii pedagogicznej oraz terapii SI.

Rodzicu zwróć się do pedagoga lub psychologa szkolnego, gdy:
 niepokoi Cię zachowanie dziecka
 zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się
 chcesz porozmawiać o dziecku i twoich z nim relacjach
 potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
 masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc
 znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

Zapraszamy na naszą stronę do zakładki pomocy pp w
celu zapoznania się ze szczegółami: http://sp1.zielonka.pl/index.php/pomocpsychologiczno-pedagogiczna/

