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Dzieci przybywające 

Opieką obejmujemy dzieci: 
 

 obcokrajowców 
 z mniejszości narodowych 
 dzieci polskie, które naukę pobierały 

wcześniej poza granicami kraju 
 



Dzieci przybywające 

 Jeden z obszarów statutowych 
od 2012r. 

 Dzieci przybywające stanowią 
ok. 12% klientów Poradni  

 Ich liczba stale rośnie 
 Pomoc poradni jest bezpłatna 
 Pomoc poradni udzielana na 

podstawie wniosku rodzica 
 



Profilaktyka 

Punkt konsultacyjny dla dzieci przybywających 
(porady prawne, informacje na temat bazy 
szkół przyjaznych dzieciom z doświadczeniem 
migracji) 
Kadra specjalistów (psycholog, pedagog, 
logopeda, nauczyciel języka polskiego jako 
obcego, metodyk) 
Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb, 

trudności i mocnych stron dzieci 
Współpraca ze szkołami, wsparcie nauczycieli 

w organizacji procesu dydaktyczno -
wychowawczego 

W stronę integracji: dni otwarte, pikniki 
wielokulturowe, współpraca z fundacjami 

 



 Jak przygotować dziecko do wielkiej 
zmiany? 

 Rozwój poznawczy i językowy- 
trudności przejściowe, ogólne czy 
specyficzne? 

 Emocje  
 Wskazówki dla rodziców- jak pomóc 

dziecku w rozwoju 
 Diagnoza „na wszelki wypadek” 

 



Diagnoza 

Dobry start w szkole/ określenie 
przyczyn trudności i sposobu ich 
przezwyciężenia 

Określenie ogólnych możliwości 
intelektualnych i rozwojowych 

Określenie poziomu opanowania 
umiejętności szkolnych w odniesieniu 
do wystandaryzowanych norm 

Wszechstronna, wielospecjalistyczna 
diagnoza psychologiczno- 
pedagogiczno- logopedyczna 

 



Diagnoza 

Wieloetapowa diagnoza:  

 wywiad z rodzicem, analiza dokumentacji,  

 badania specjalistyczne,  

 omówienie wyników diagnozy z rodzicami, 

sformułowanie opinii na temat 

mechanizmów funkcjonowania oraz 

zaleceń do pracy z dzieckiem w szkole i w 

domu,  

 w razie potrzeby obserwacja dziecka na 

terenie szkoły, konsultacje z nauczycielami 

 



Diagnoza 

 Wskazania do dalszej diagnostyki 
specjalistycznej (np. medycznej) 

 Stosowanie wystandaryzowanych, 
neutralnych kulturowo, bezsłownych 
narzędzi diagnostycznych 

 W razie potrzeby - pomoc tłumacza 
 



Terapia 

Zajęcia specjalistyczne: 
indywidualne i grupowe 

Terapia psychologiczna 
Terapia logopedyczna 
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 
Zajęcia rozwijające kompetencje 
emocjonalno-społeczne 

Zajęcia dla dzieci przybywających, 
dwujęzycznych 

Nauczanie języka polskiego dla 
obcokrajowców 

Biofeedback 
 



Dziękujemy za uwagę 


