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Dysleksja, dyskalkulia, asperger, zaburzenia rozwoju, zagrożenie 

niedostawaniem społecznym – te i wiele innych pojęć są coraz bardziej znane wielu 

rodzicom. Dzieci borykają się z różnorodnymi problemami, mają różne potrzeby rozwojowe.  

W odpowiedzialnym i ważnym procesie nauczania i wychowania nauczycieli i rodziców stara 

się wspierać Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie mająca siedzibę na przy ulicy 

Wojska Polskiego 6.  Jak sama nazwa wskazuje Poradnia udziela szeroko rozumianej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznie. Pomoc i wsparcie udzielana jest na wniosek rodziców dzieciom 

od początku przyjścia na świat do ukończenia przez nie lat 18 lub zakończenia nauki w szkole 

ponadpodstawowej / do tego roku ponadgimnazjalnej.  

Zadania Poradni określają konkretne akty prawne, mi.in.: Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad działania 

publicznych poradni psychologicznopedagogicznych, w tym publicznych poradni 

specjalistycznych, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w 

sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych 

poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie 

i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

Do  podstawowych zadań Poradni należy: diagnozowanie dzieci i młodzieży;  udzielanie 

dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję 

przedszkola i  szkoły w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

dydaktycznych i wychowawczych; wspomaganie przedszkoli i  szkół w ich codziennej pracy 

poprzez prowadzenie szkoleń i warsztatów, organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i 

samokształcenia dla pedagogów, psychologów, doradców zawodowych w celu doskonalenia 

swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń. 

  W Poradni w Tczewie istotne są też działania z zakresu doradztwa zawodowego, 

wspierania uczniów zdolnych,  wspierania rodziców. Prowadzona jest szkoła dla rodziców 

(zapisy na kolejny rok ruszą w sierpniu i wrześniu),  terapie indywidualne i grupowe: 

pedagogiczne, logopedyczne, socjoterapeutyczne.   Ważny jest również program Za Życiem – 

który obejmuje  czterdzieści dwoje dzieci. Wnioskodawców było dużo więcej, niż możliwości 

realizacji, na cały rok Poradni w Tczewie przyznano 780 godzin.  

Działania Poradni są bardzo rozległe i szerokie, a pracuje w niej tylko ośmiu 

psychologów, siedmiu pedagogów i 2 logopedów oraz trzy osoby zajmujące się księgowością, 

rejestrowaniem zgłoszeń, umawianiem terminów badań i konsultacji, wydawaniem opinii i 

orzeczeń.  Niestety na badanie lub konsultacje dzieci i ich rodzice czekają w długiej kolejce, 
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ponieważ Poradnia w Tczewie obejmuje swoją pracą cały powiat Tczewski – czyli 6 gmin, 

łącznie 90 placówek (przedszkoli i szkół) i ponad 18 tysięcy dzieci i młodzieży.  

Od września 2019 do marca 2020  do Poradni wpłynęła bardzo duża liczba zgłoszeń i 

wniosków o badania, konsultacje. Coraz więcej dzieci jest zagrożonych niedostawaniem 

społecznym, coraz więcej diagnozuje się problemów ze spektrum autyzmu, ogromne są 

potrzeby jeśli chodzi o terapię logopedyczną. Pracownicy Poradni bardzo chcieliby prowadzić 

terapię rodzin, warsztaty dla uczniów, terapię behawioralną lub skoncentrowaną na 

rozwiązaniach, niestety warunki kadrowe, lokalowe, brak sali na prowadzenie zajęć 

grupowych odsuwają w przyszłość te jakże potrzebne działania. Dzieciom coraz trudniej 

budować dobre relacje z rówieśnikami, odnajdywać się w środowisku, właściwie rozwijać. Bez 

świadomych, dbających o rozwój swoich kompetencji wychowawczych, rodziców, bez 

zaangażowanych nauczycieli biorących pod uwagę indywidualne możliwości i potrzeby 

rozwojowe dziecka, bez mądrego wsparcia wielu instytucji w dynamicznie zmieniającym się 

świecie  dzieciom będzie trudno w pełni rozwinąć  swoje zdolności i osiągnąć sukces 

edukacyjny i życiowy.  

 


