
PUNKT KONSULTACYJNY 

1. Nazwa szkoły:  

                                              Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 w Kielcach 

                                              ul. Jasna 20/22, 25- 523 Kielce 

 

2. Imię i nazwisko Dyrektora:  

Dorota Szpaderska 

 

3. Imię i nazwisko koordynatora merytorycznego:   

Anna Kowalska-Miernik 

Kinga Sitarska-Okła 

Wicedyrektor Elżbieta Siudak 

 

Organizacja punktu 

1. Dni, godziny: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy szkoły: od 7.30 do 15.30                          

(godziny po konsultacji z koordynatorem merytorycznym lub dyrektorem, dostosowane 

do potrzeb osób zainteresowanych) 

 

2. Kontakt telefoniczny, e-mailowy, strona www 

                       tel. 41 367 61 89;   

 

Kinga Sitarska   diamokingas@vp.pl;  

Anna Kowalska – Miernik  mam.miernik@gmail.pl;   

Elżbieta Siudak elzbieta.siudak@spi11.kielce.eu  

 

www.spi11.kielce.eu 

 

3. Formy konsultacji:  

a) porady i konsultacje dla dzieci i rodziców/prawnych opiekunów oraz nauczycieli 

dotyczące nauczania i wychowania dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami 

prowadzone przez specjalistów: 

- psychologa i pedagoga szkolnego (np. radzenie sobie w sytuacjach trudnych przez 

dziecko, jak współpracować z rodzicem dziecka z niepełnosprawnością);  

- doradca zawodowy (pomoc w wyborze kierunku kształcenia); 

- tyflopedagoga (nauczanie i wychowanie dzieci z niepełnosprawnością narządu wzroku); 

- surdopedagoga (nauczanie i wychowanie dzieci z niepełnosprawnością narządu słuchu); 

- logopeda (zaburzenia mowy); 

- neurologopedy (terapia rożnych zaburzeń komunikacji związanych z uszkodzeniem 

ośrodkowego układu nerwowego);  
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- socjoterapeuty (nauczanie i wychowanie dzieci z zagrożeniem z niedostosowaniem 

społecznym); 

- terapeuty w zakresie terapii SI; 

- specjalisty w zakresie rehabilitacji; 

- terapeuty pedagogicznego; 

b) obserwacje zajęć w klasie - organizacja pracy na lekcji,  ze szczególnym uwzględnieniem 

metod, form i środków oraz oceniania uczniów z różnymi niepełnosprawnościami; 

c) obserwacja zajęć rewalidacyjnych; 

d) konstruowanie dokumentacji dotyczącej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego oraz ucznia wymagającego pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej; 

e) wskazanie instytucji które wspierają dziecko z niepełnosprawnością i jego rodzinę. 

 

4. Adresaci:  

 

a) rodzice i ich dzieci, a w szczególności rodzice dzieci posiadających orzeczenie  

o potrzebie  kształcenia specjalnego (z uwagi na niepełnosprawność narządu słuchu, 

narządu wzroku, niepełnosprawność ruchową, autyzm, zespół Aspergera, 

niepełnosprawność intelektualną, niepełnosprawność sprzężoną oraz zagrożenie 

niedostosowaniem społecznym; 

b) nauczyciele, wychowawcy pracujący z uczniami z w/w niepełnosprawnościami                         

w szkołach ogólnodostępnych. 

 

Obszary udzielanych konsultacji 

 

1. Pomoc rodzicom/prawnym opiekunom w poszukiwaniu odpowiedniej                            

szkoły/ placówki dla uczniów z różnymi niepełnosprawnościami. 

2. Pomoc w uzyskaniu wsparcia finansowego oraz rzeczowego od instytucji 

pomocowych. 

3. Konsultowanie dokumentacji dotyczącej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego np. indywidualny program edukacyjno–terapeutyczny (IPET), 

wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia, programy zajęć 

rewalidacyjnych. 

4. Zorganizowanie grupy wsparcia dla rodziców/prawnych opiekunów wychowujących 

dzieci i młodzież z różnymi niepełnosprawnościami. 

5. Pomoc rodzicom/ opiekunom prawnym w zrozumieniu objawów okresu dojrzewania 

osób z różnymi niepełnosprawnościami. 

 


