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Przebieg ewaluacji:

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez
wizytatorów do spraw ewaluacji.
Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji:

o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły
lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych
w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach
na różnego rodzaju testach, egzaminach),
o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach
i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie
funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych
efektów),
o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy
z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem
i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się),
o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania
decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce).

Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań
zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego.
Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
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Opis metodologii:

Badanie zostało zrealizowane w dniach 17-06-2013 - 05-07-2013 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład
którego weszli Bożena Kędzierska, Dorota Derecka.

Badaniem objęto 0 klientów dorosłych, 12 rodziców dzieci korzystających z pomocy poradni, pracowników
merytorycznych. Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z klientami poradni,
a także analizę dokumentacji oraz obserwację placówki.

Kategoria badanych/źródła
danych

Metoda/technika Sposób doboru próby Wielkość próby/liczba
obserwowanych jednostek

Dyrektor poradni Indywidualny wywiad
pogłębiony

nd nd

Ankieta elektroniczna (CAWI) nd nd
Pracownicy merytoryczni Wywiad grupowy (FGI) Pracownicy zróżnicowani pod

względem stażu, zakresu
działań, pracy w zespołach)

13

Ankieta elektroniczna (CAWI) Badanie na próbie pełnej 10
Nauczyciele, korzystający z
usług poradni - wywiad
grupowy z klientem

Wywiad grupowy (FGI) Reprezentanci nauczycieli
korzystających z usług
poradni w ostatnim roku

0

Dorośli klienci Ankieta elektroniczna (CAWI) Badanie na próbie pełnej
dorosłych osób
korzystających z usług
poradni w ciągu tego dnia

0

Rodzice niepełnoletnich
klientów

Ankieta elektroniczna (CAWI) Badanie na próbie pełnej osób
korzystających z usług
poradni w ciągu tego dnia

12

Partnerzy i przedstawiciele
organu prowadzącego

Wywiad grupowy (FGI) Przedstawiciele samorządu
lokalnego i instytucji wskazani
przez dyrektora jako partnerzy

16

Obserwacja placówki Wnętrze i teren placówki 1
Analiza danych zastanych  
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Patron

Typ placówki Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Miejscowość Pabianice

Ulica Bracka

Numer 10/12

Kod pocztowy 95-200

Urząd pocztowy Pabianice

Telefon 0422150241

Fax

Www www.ppp-pabianice.pl

Regon 00073314530300

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Bez kategorii

Uczniowie, wychow., słuchacze 0

Oddziały 0

Nauczyciele pełnozatrudnieni 12

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 3

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 1

Średnia liczba uczących się w oddziale

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela

0

Województwo ŁÓDZKIE

Powiat pabianicki

Gmina Pabianice

Typ gminy gmina miejska

Liczba mieszkańców  

Wysokość wydatków na oświatę  

Stopa bezrobocia  
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Wprowadzenie: obraz placówki

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pabianicach obejmuje pomocą uczniów z 59 szkół z terenu
powiatu pabianickiego tj. miasto i gmina Pabianice oraz gminy Ksawerów, Dłutów, Dobroń. W poradni
zatrudnionych jest 3 logopedów, 5 pedagogów oraz 7 psychologów. Poradnia udziela pomocy uczniom i ich
rodzicom oraz nauczycielom i wychowawcom. Zajmuje się przede wszystkim: opiniowaniem, orzecznictwem,
terapią zaburzeń mowy, a także zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych, wspomaganiem
wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, wspieraniem wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny oraz szkoły,
profilaktyką uzależnień, udzielaniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom z grup ryzyka. Zadania
realizuje m. in. poprzez: pomoc udzielaną nauczycielom, rodzicom i wychowawcom - treningi, warsztaty, terapie
rodzin, udział w radach pedagogicznych, prelekcje i wykłady; pomoc bezpośrednią udzielaną dzieciom i młodzieży
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapię logopedyczną i psychologiczną, indywidualne porady zawodowe,
badania przesiewowe słuchu; działalność diagnostyczną - diagnozy psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne.
Poradnia zatrudnia profesjonalną kadrę pedagogiczną, która systematycznie doskonali swoje kwalifikacje.
Pracownicy wychodzą naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom uczniów, rodziców, pedagogów i nauczycieli. Badania
i diagnozy prowadzone są w szkołach i placówkach oraz w domach rodzinnych dziecka. W ramach profilaktyki
specjaliści organizują szkolenia, warsztaty i prelekcje, inicjują nowe formy pracy, które podnoszą efektywność
kształcenia i wychowania. Poradnia szczególny nacisk kładzie na dbałość o wysoką jakość świadczonych usług,
atrakcyjność i dostępność oferty placówki. Rzetelnej realizacji zadań sprzyja systematycznie realizowany nadzór
pedagogiczny i dobra współpraca całego zespołu. Efektywna współpraca z partnerami i klientami poradni zapewnia
interdyscyplinarny system pomocy dziecku i rodzinie na terenie powiatu pabianickiego.
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Wyniki ewaluacji:

Obszar: Efekty

Wymaganie: Potrzeby osób korzystających z oferty placówki są realizowane

Komentarz:

Poradnia zbiera i analizuje informacje o potrzebach klientów indywidualnych i instytucjonalnych
w celu ich zaspokojenia. W placówce analizuje się podejmowane działania i wdraża wnioski, które
przyczyniają się do poszerzania i wzbogacania oferty oraz powszechnego zadowolenia klientów. Ze
zgromadzonych informacji wynika, że poradnia spełnia wymaganie na wysokim poziomie.

Zakres usług poradni odpowiada potrzebom klientów. Zdaniem ankietowanych rodziców dzieci zgłaszających
się po poradę i przedstawicieli instytucji współpracujących z poradnią oczekiwania klientów dotyczą uzyskania
rzetelnej informacji od specjalistów na temat przyczyn trudności szkolnych, problemów emocjonalnych, wsparcia,
udzielenia wskazówek i porad odnośnie rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dzieci. Z wywiadu
z dyrektorem i pracownikami merytorycznymi wynika, że oczekiwane przez klientów potrzeby to:
1. Diagnoza psychologiczna w m.in. w celu:
- określenia specyficznych trudności w nauce i dojrzałości szkolnej
- dostosowania wymagań edukacyjnych
- określenie poziomu funkcjonowania intelektualnego, emocjonalnego, społecznego,
- określenie więzi w rodzinie, relacji między dzieckiem a członkami rodziny
- określenia deficytów na potrzeby lekarzy specjalistów (neurolog, psychiatra) i sądu
- rozpoznania przyczyn nadruchliwości, impulsywności w kierunku ADHD i przyczyn trudności wychowawczych
- rozpoznania predyspozycji i preferencji zawodowych
- promowania do klasy programowo wyższej oraz potrzeby indywidualnego toku lub programu nauki
- określenia poziomu rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku 0-3 lata oraz potrzeb rozwojowych małego
dziecka
- trudności adaptacyjnych związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą
- zaburzeń wynikających z sytuacji traumatycznych, określenia przyczyn zaburzeń emocjonalnych
- określenia przyczyn zaburzeń w jedzeniu.
Diagnoza psychologiczna dokonywana jest również w celu orzecznictwa oraz na potrzeby diagnostyki
interdyscyplinarnej.
2. Diagnoza pedagogiczna m. in. w celu określenia
- specyficznych trudności w nauce
- dostosowania wymagań edukacyjnych i objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole
- określenia ryzyka dysleksji rozwojowej
- ustalenie lateralizacji
- określenie poziomu umiejętności szkolnych na potrzeby terapii pedagogicznej
 3. Diagnoza logopedyczna w zakresie
- oceny poziomu rozwoju mowy
- określenia sfer i rozmiaru opóźnienia mowy
- rozpoznania przyczyn i rodzajów zaburzeń mowy:
- badanie sprawności narządów mowy, funkcjonowania słuchu fonemowego i wad anatomicznych (np.
nieprawidłowy zgryz, krótkie wędzidełko podjęzykowe, rozszczep wargi podniebienia)
- uszkodzenia układu nerwowego
- rozpoznawania rodzaju zaburzeń mowy np. dyslalia, seplenienie, reranie, jąkanie, afazja, dysartia, opóźniony
rozwój mowy, zaburzenia głosu
- oceny poziomu opanowania kompetencji językowej: np.zasób słów, gramatyka, styl wypowiedzi, kultura
wypowiedzi.
4. Porady dla uczniów w zakresie:
- radzenia sobie ze stresem, złością, naciskiem grupy rówieśniczej oraz sytuacjami „prześladowania” przez
kolegę/koleżankę w klasie
- skutecznego uczenia się i zapamiętywania
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- planowania kariery edukacyjnej i zawodowej
- zarządzania czasem
- ćwiczeń wspomagających naukę czytania i pisania
- usprawnienia koncentracji uwagi i rozumienia
- edukacji psychoseksualnej (normatywność zachowań seksualnych)
- rozwijania kompetencji komunikacyjnych
- rozwiązania problemów związanych z odżywianiem i zaburzeń nastroju.
5. Porady dla rodziców:
- wskazówki do pracy z dzieckiem odnośnie wspomagania jego rozwoju poznawczego, społecznego,
emocjonalnego, motywowania do nauki
 – jak radzić sobie z niepełnosprawnością dziecka
 - pomoc i wsparcie w sytuacjach trudnych życiowych (rozwód, strata bliskiej osoby, utrata pracy, choroba)
 - dotyczące pracy z dzieckiem z zaburzeniami integracji sensoryczno-motorycznej
- dotyczące normatywności zachowań seksualnych dziecka oraz porad jak rozmawiać z dzieckiem o tej tematyce

(jak postępować z dzieckiem przejawiającym nienormatywne zachowania seksualne).
 6. Porady dla wychowawców i nauczycieli:
- na temat pozytywnego wzmacniania zachowania dziecka, ustalania granic zachowania
- konsekwencji radzenia sobie z lekami u dziecka, nieśmiałością, tikami, moczeniem
- jak uczyć dziecko nawiązywać prawidłowych relacji z rówieśnikami
- wsparcie merytoryczne nauczycieli i specjalistów organizujących pomoc psychologiczno-pedagogiczną
w szkołach i placówkach, w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych
- praca z dzieckiem z Zespołem Aspergera
- rozwiązywanie i diagnoza konfliktów grupie
- praca z uczniem przejawiającym zachowania przemocowe
- praca z „ofiarą” w szkole
- przekazywanie wskazówek do pracy rodzicom dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu
- jak pomóc i wspierać rodziców dzieci niepełnosprawnych.
W celu zaspokajania potrzeb klientów w ofercie poradni znajduje się terapia psychologiczna, pedagogiczna
i logopedyczna. Systematycznie odbywają się dyżury merytoryczne, zajęcia warsztatowe dla uczniów, prelekcje dla
rodziców, konsultacje dla rodziców i nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych. W miarę potrzeb prowadzone są
superwizje, mediacje, interwencje kryzysowe, socjoterapia, terapia rodzin oraz posiedzenia zespołu orzekającego.
Poradnia wspomaga szkoły i placówki oświatowe w konstruowaniu Indywidualnych Programów
Edukacyjno-Terapeutycznych, programów dostosowywania wymagań oraz w analizowaniu wydanych opinii
i orzeczeń.
Poradnia zaspokaja potrzeby klientów na miarę jej możliwości. Wszyscy ankietowani rodzice są zdania,
że klienci poradni uzyskują pomoc jakiej oczekują, nigdy nie zdarzyła się sytuacja, że poradnia nie była w stanie
zaspokoić potrzeb zgłaszających się klientów. Wszyscy respondenci ocenili pomoc pracowników poradni jako
w pełni wystarczającą w stosunku do jego potrzeb. W opinii partnerów placówka spełnia oczekiwania klientów.
Wśród potrzeb, których poradnia nie jest w stanie zaspokoić, dyrektor i pracownicy merytoryczni, udzielający
wywiadu, wskazali krótki okres oczekiwania na terapie, realizowanie na terenie szkół i placówek zajęć dla uczniów
oraz brak możliwości badania na terenie poradni osób niepełnosprawnych ze względu na bariery architektoniczne.
Poradnia analizuje działania pod względem dopasowania ich do potrzeb klientów i wdraża wnioski z tych
analiz. Dyrektor i pracownicy merytoryczni stwierdzili, że poradnia bada potrzeby swoich klientów poprzez
systematyczne zbieranie opinii. Corocznie, we wrześniu, poradnia organizuje spotkania z pedagogami szkolnymi
dotyczące oczekiwań oraz doskonalenia warunków współpracy. W roku szkolnym 2011/12, aby dokonać analizy
potrzeb klientów, przeprowadzono ewaluację wewnętrzną. W roku szkolnym 2012/2013 przeprowadzono sondę,
kierując do pedagogów szkolnych pytania dotyczące oczekiwań, oferty poradni, uwag o jej pracy. Zdaniem
dyrektora i pracowników merytorycznych poradnia zawsze prowadzi analizę działań pod względem ich
dopasowania do potrzeb poszczególnych klientów indywidualnych i instytucjonalnych.
Analiza oparta jest o wnioski z ewaluacji wewnętrznej i ewaluacji zajęć warsztatowych, obserwację aktywności
uczestników zajęć oraz rozmowy z klientami.
Wnioski wpływają na budowanie oferty poradni, jej modyfikowanie oraz na sposób realizacji działań.
Poradnia wprowadza nowe usługi do swojej oferty na podstawie wniosków z prowadzonych analiz.
W ofercie poradni w ciągu ostatnich lat wprowadzono szereg zmian merytorycznych i organizacyjnych. Są to:
- strona internetowa zawierająca informacja o poradni i jej ofercie
- realizacja warsztatów "Skuteczne sposoby radzenia sobie z trudami wychowania”, „Szkoła dla rodziców” oraz
przygotowanie materiałów dla rodziców do samodzielnego rozwijania umiejętności wychowawczych
- proces diagnostyczny wzbogacony został o elementy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, podniósł się

standard obsługi klienta o przekazanie rodzicowi/klientowi wskazówek do pracy (ćwiczenia, materiały, wykaz
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pomocy i literatury, itp.) z możliwością kontynuacji wspomagania w formie konsultacji
- pomoc szkołom i placówkom oświatowym w zakresie opracowania procedur, materiałów, programów,
przygotowywania projektów unijnych
- rozwinięcie, w indywidualnych przypadkach, porad z technik skutecznego uczenia się w cykl zajęć rozwijających
uzdolnienia
- diagnoza i terapia w naturalnym środowisku dziecka (dom, szkoła itp.)
- uwzględnienie w standardach obsługi klienta pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie np. pomoc
w przygotowaniu dokumentów, pomoc w kontaktach z instytucjami.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Osoby korzystające z oferty placówki są aktywne

Komentarz:

Poradnia jest otwarta na propozycje i sugestie klientów. Dokonywana analiza potrzeb oraz
atrakcyjności oferty wykorzystywana jest do podniesienia jakości świadczonych usług i stanowi podstawę
do jej modyfikowania. Ze zgromadzonych informacji wynika, że poradnia spełnia wymaganie na wysokim
poziomie. 

Klienci chętnie korzystają z oferty poradni. Wszyscy ankietowani pracownicy merytoryczni są zdania, że klienci
chętnie korzystają z usług poradni. Wszyscy ankietowani rodzice uczniów uczęszczających do poradni stwierdzili,
że ich dzieci zdecydowanie chętnie korzystają z usług specjalistów. W opinii dyrektora zainteresowanie usługami
poradni jest bardzo duże i liczba chętnych do korzystania z jej usług przewyższa możliwości placówki. Zdaniem
dyrektora zainteresowanie usługami poradni wynika m.in. z:

- możliwości bezpłatnej, kompleksowej pomocy w procesie informacyjno- konsultacyjno-
diagnostyczno-terapeutycznym
 - bogatej oferty świadczonej pomocy
- wysokiej użyteczności usług i świadomości klientów o możliwości uzyskania pomocy
- wysokiej jakości świadczonych usług - satysfakcja formalna, psychologiczna, merytoryczna klienta, dobre

przygotowanie merytoryczne i formalne pracowników oraz życzliwe podejście, chęć niesienia pomocy, szacunek
i zainteresowanie dla klienta.
Wnioski z analiz atrakcyjności mają wpływ na ofertę i sposób świadczenia usług przez poradnię. Poradnia
prowadzi analizę atrakcyjności oferty. Priorytetem badań w roku szkolnym 2012/13 było rozwijanie współpracy
z instytucjami partnerskimi w budowaniu oferty poradni. Wnioski z analiz zostały włączone do planu pracy poradni
na rok bieżący.
Na podstawie analizy ankiet ewaluacyjnych po warsztatach „Szkoła dla rodziców”, w związku z zadowoleniem
klientów i wykazaniem zainteresowania tematyką, zaplanowano kontynuowanie cyklu w nowym roku szkolnym.
Zaplanowano nieznaczne modyfikacje programu zgodnie z uwagami klientów. Po analizie potrzeb nauczycieli
dotyczącej oferty i sposobu świadczenia usług rozszerzono ofertę dla nauczycieli o grupy wsparcia oraz
wprowadzenie zmodyfikowanej oferty szkoleń przygotowanych i prowadzonych we współpracy z doradcami
metodycznymi z Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego.

Poziom spełniania wymagania: B
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Wymaganie: Osoby korzystające z oferty placówki są zadowolone z działalności placówki

Komentarz:

Poradnia sprawdza poziom skuteczności swoich działań poprzez badanie satysfakcji klientów oraz
identyfikuje ich potrzeby. Wnioski z analiz satysfakcji klientów mają wpływ na ofertę i sposób świadczenia
usług przez poradnię. Działania placówki są modyfikowane i zaspokajają oczekiwania klientów. Ze
zgromadzonych informacji wynika, że poradnia spełnia wymaganie na wysokim poziomie.

Poradnia prowadzi analizy satysfakcji klientów i wyciąga z nich wnioski. Pracownicy merytoryczni poradni
pojedynczo lub w konsultacji z innymi pracownikami przeprowadzają analizę poziomu satysfakcji klientów
rozpatrując poszczególne przypadki oraz dokonując analizy informacji zwrotnej przekazywanej bezpośrednio
i pośrednio przez klientów indywidualnych np. pochwały, skargi. Na podstawie uwag i sugestii respondentów
poszerzono zalecenia o konkretne ćwiczenia, wyraźnie oddzielono informacje dla nauczycieli i rodziców, tak by
odpowiedzialność za pracę z dzieckiem spoczywała na obu środowiskach, a nie tylko na szkole. Współpraca
między poradnią i placówkami oświatowymi przebiega prawidłowo. Ankietowani pracownicy merytoryczni (9 z 10)
uczestniczyli, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w indywidualnych i zespołowych analizach poziomu satysfakcji
klientów. Zdaniem 8 z 12 ankietowanych rodziców pracownicy poradni pytają o zadowolenie z usług. Pozostali
rodzice (4 z 12) temu zaprzeczyli.
W opinii dyrektora klienci przekazują pozytywne informacja na temat jakości usług. Poradnia zaspokaja w wysokim
stopniu merytoryczne i psychologiczne potrzeby klientów. Wysokie standardy obsługi klienta budowane są m.in.
poprzez przekazywanie informacji zwrotnej pracownikom co jest podstawą do rozwijania mocnych stron i pracy
w obszarach rozwojowych. 
Poradnia modyfikuje swoje działania uwzględniając potrzeby klientów. Poradnia systematycznie zbiera
informacje od klientów na temat ich potrzeb i wyciąga z nich wnioski. W opinii dyrektora i pracowników
merytorycznych każdy kontakt z klientem indywidualnym i instytucjonalnym poprzedzony jest analizą potrzeb
(rozmowa, wywiad, sondaż). Na podstawie wniosków z diagnozy potrzeb klientów poradnia modyfikuje działania
i poszerza swoją ofertę. Pracownicy merytoryczni w ramach współpracy ze szkołami i placówkami biorą udział
w pracach zespołów planujących i koordynujących pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz w przygotowaniu
programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla osób upośledzonych w stopniu głębokim. W przypadku
interwencji kryzysowej pracownicy merytoryczni maja możliwość zmiany godzin pracy i organizacji pracy na czas
jej trwania w celu niezwłocznego udzielenia pomocy. W wydawanych przez poradnię opiniach wyraźnie zostały
oddzielone zalecenia dla szkoły i rodziców. Zgodnie z rozpoznanymi potrzebami poradnia przeprowadza prelekcje,
warsztaty, treningi, wykłady.
Poradnia systematycznie współpracuje z nauczycielami. Pracownicy merytoryczni udzielają nauczycielom wg
potrzeb porad, konsultacji oraz wsparcia na terenie szkół np. w formie superwizji, interwencji kryzysowej, udziału
w pracach zespołów planujących i koordynujących pomoc psychologiczną. Współpracują w zakresie
rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, pracy korekcyjno-kompensacyjnej
z dziećmi poprzez objęcie zgłaszanych uczniów zajęciami terapii pedagogicznej. Prowadzą prelekcje z zakresu
profilaktyki uzależnień, aktualizują informacje o nowych kierunkach kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych

Poziom spełniania wymagania: B
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Obszar: Procesy

Wymaganie: Placówka ma koncepcję pracy

Komentarz:

Poradnia pracuje zgodnie z przyjętą koncepcją pracy. Jest ona analizowana i modyfikowana
zgodnie z potrzebami klientów i zmieniającymi się przepisami prawa. Ze zgromadzonych informacji wynika,
że poradnia spełniła wymaganie na wysokim poziomie.

Istniejąca w placówce koncepcja pracy jest znana jej pracownikom. W opinii dyrektora i pracowników poradni
misją placówki jest dążenie do profesjonalnego realizowania działań oraz dążenie do głębszego rozpoznawania
zmieniających się potrzeb środowiska i udzielania pomocy adekwatnej do oczekiwań pacjentów. Ważne jest
dążenie do realizacji wysokich standardów w zakresie orzekania, opiniowania i pozostałych działań związanych
z pomocą psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną. Celem jest objęcie pomocą jak największej grupy osób
potrzebujących z uwzględnieniem dzieci od najmłodszych lat życia. Poradnia zwiększa efektywność
podejmowanych działań poprzez nieustanne doskonalenie własnych umiejętności oraz zwiększanie zakresu
oddziaływań w odpowiedzi na coraz to nowe wyzwania związane ze zmianami społecznymi współczesnej
cywilizacji.
Placówka prowadzi działania realizujące koncepcję jej pracy. Zdaniem dyrektora, pracowników
merytorycznych i partnerów do stałych działań poradni należy: diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb
i możliwości, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży poprzez diagnozę
psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i wielospecjalistyczną. Poradnia zajmuje się opiniowaniem
w sprawach regulowanych przez obowiązujące prawo oświatowe dotyczące funkcjonowania poradni
psychologiczno-pedagogicznych. Efektem jest zebranie wszechstronnych informacji dotyczących funkcjonowania
dziecka i przyczyn występujących problemów, możliwość skonstruowania szerszego spektrum
postdiagnostycznych wskazówek do pracy. Pracownicy uczestniczą we współtworzeniu planów działań
wspierających oraz Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych w zespołach tworzonych przez
placówki oświatowe. Kolejnym działaniem jest orzecznictwo (powoływanie i funkcjonowanie zespołów orzekających
na terenie poradni w zależności od potrzeb), wydawanie orzeczeń w sprawach kształcenia specjalnego dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym oraz niedostosowanej społecznie
wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego, o potrzebie nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży szkolnej,
których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, o potrzebie zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu znacznym i głębokim. Poradnia
zajmuje się również opiniami o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia
niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, aktualizowaniem wiedzy na temat procedury orzeczniczej,
poszerzaniem wiedzy na temat różnych problemów zdrowotnych i związanych z nimi ograniczeń, formułowaniem
precyzyjnych zaleceń adekwatnych do stanu zdrowia dziecka. Ważnym działaniem jest terapia indywidualna, która
dotyczy między innymi trudności w relacjach rówieśniczych, zaburzeniach lękowych, depresji, PTSD (zespół stresu
pourazowego), nadpobudliwości psychoruchowej, problemów okresu adolescencji, zaburzeń rozwojowych (w tym
całościowych zaburzeń rozwoju), problemów w relacjach rodzinnych, terapia psychologiczna małych dzieci, terapia
pedagogiczna dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (ogólnorozwijająca), dzieci z grupy ryzyka dysleksji i z dysleksją.
Terapia logopedyczna jest związana z zaburzeniami mowy, wyrównywaniem opóźnień rozwojowych,
wypracowaniem odpowiedniego poziomu sprawności językowej, wspomaganiem kanału komunikacji werbalnej.
Pracownicy zwracają uwagę na wyposażenie rodziców w kompetencje i materiały dydaktyczne ukierunkowane
na wzbogacenie warsztatu pracy z dzieckiem. Poradnia prowadzi grupową terapię pedagogiczną dzieci i młodzieży
z diagnozą specyficznych trudności w uczeniu się, grupy wsparcia dla rodziców dzieci nadpobudliwych
psychoruchowo oraz sprawiających trudności wychowawcze, interwencje kryzysowe wg potrzeb, orientację
i doradztwo zawodowe w zakresie doradztwa edukacycjno-zawodowego uczniów gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych, w zakresie wyboru szkół dla osób z niepełnosprawnością oraz osób z problemami
zdrowotnymi. Porady indywidualne dotyczą określenia preferencji zawodowych, wyboru dalszej drogi kształcenia
poprzez pozyskanie informacji o szkołach, sposobach kształcenia i rynku pracy. Działania związane z profilaktyką
takie jak: przesiewowe badania mowy, wzroku i słuchu, zajęcia profilaktyczne w zakresie edukacji seksualnej,
zaburzeń odżywiania i uzależnień (alkohol, nikotyna, narkotyki, dopalacze, komputer, tv), zajęcia
psychoedukacyjne dla młodzieży usprawniające proces uczenia się. Odbywają się spotkania psychoedukacyjne dla
rodziców, wychowawców i nauczycieli, pedagogów szkolnych, dyrektorów szkół. Kolejnym zadaniem placówki są
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konsultacje, współpraca z innymi placówkami. Poradnia prowadzi również działalność informacyjną poprzez
prowadzenie strony internetowej, organizację tematycznych dni otwartych, współpracę z mediami (TV, prasa).
Koncepcja pracy jest analizowana i modyfikowana. W opinii dyrektora i pracowników poradni koncepcja jest
modyfikowana w razie potrzeby. Obecnie planowana jest aktualizacja koncepcji w związku z nowym
rozporządzeniem o poradniach – dodanie nowych zadań np. tworzenie sieci współpracy między placówkami.
Ostatnio zmieniono konstrukcję dokumentu dzieląc go na obszary, zadania i korzyści.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Oferta placówki umożliwia realizację zadań placówki

Komentarz:

Poradnia opracowała ofertę, która daje możliwość realizacji zadań placówki oraz elastycznego
spełniania oczekiwań klientów i środowiska lokalnego. Pracownicy są zaangażowani w rozwiązywanie
problemów, dbają o skuteczność podejmowanych działań. Ze zgromadzonych informacji wynika,
że poradnia spełniła wymaganie na bardzo wysokim poziomie. 

Oferta programowa placówki odpowiada potrzebom klientów. Pracownicy i dyrektor wymienili jako
najważniejsze potrzeby klientów placówki określenie przyczyn trudności w nauce, sprawdzenie dojrzałości
szkolnej, określenie poziomu funkcjonowania intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, diagnoza
nadruchliwości, impulsywności – w kierunku ADHD. Kolejną potrzebą jest określenie: więzi w rodzinie, relacji
między dzieckiem a członkami rodziny, przyczyn trudności wychowawczych, predyspozycji i preferencji
zawodowych. Odpowiedzią na powyższe potrzeby jest organizacja warsztatów oraz przygotowanie materiałów dla
rodziców do samodzielnego rozwijania umiejętności wychowawczych. Wzbogacono proces diagnostyczny
o elementy pomocy psychologiczno-pedagogicznej – standard obsługi klienta to przekazanie rodzicowi/klientowi
wskazówek do pracy (ćwiczenia, materiały do pracy, wykaz pomocy i literatury, itp.) z możliwością kontynuacji
w formie konsultacji – jak pracować z dzieckiem w domu. Wprowadzono dyżury pracowników merytorycznych
(„Dyżury merytoryczne”) 2009/10 – na terenie poradni, porady („konsultacje”) logopedyczne – zmiana organizacji
w 2008/09, przyjmowanie klientów na określoną godzinę, Indywidualne konsultacje/porady np. techniki
skutecznego uczenia się zamiast zajęć warsztatowych w szkołach. Partnerzy wskazali, że poradnia uwzględnia
potrzeby związane z aktualizacją potrzeb środowiska i podejmowanie konkretnych działań. Ostatnio zauważoną
potrzebą jest wspieranie rodzin z małymi dziećmi i zwiększenie liczby specjalistów, interwencje kryzysowe
w sytuacjach patologicznych np. odbieranie dzieci rodzicom i konieczność opieki specjalistycznej psychologa.
Placówka monitoruje poziom zaspokajania potrzeb klientów. W opinii dyrektora i pracowników z wniosków
z analizy zebranych danych wynika, że obszarem rozwojowym jest poszerzenie zaleceń o konkretne ćwiczenia,
wyraźne oddzielanie informacji dla nauczycieli i rodziców, tak by odpowiedzialność za pracę z dzieckiem
spoczywała na obu środowiskach (a nie tylko na szkole), unikanie „szablonowości” opinii, w których zalecenia,
zdaniem nauczycieli gimnazjów, są mało dostosowane do młodzieży w tym wieku. Wydawane przez poradnię
opinie i orzeczenia w dobrym stopniu uwzględniają zmiany w prawie oświatowym, ponieważ są pomocne
w formułowaniu planów działań wspierających, programów edukacyjno-terapeutycznych, ale też pomagają
indywidualizować pracę z uczniem na lekcji. Zalecenia skonstruowane są w sposób na tyle precyzyjny, że dla
ponad połowy nauczycieli mają one bezpośrednie zastosowanie w pracy z uczniem. Jako obszar rozwoju można
określić zmianę „języka opinii”, na rzecz stosowania bardziej potocznego, mniej naukowego słownictwa, takiego, by
opinie były dla nauczycieli bardziej jasne i zrozumiałe. Zdecydowana większość dzieci zgłaszanych do poradni,
zgłaszanych jest głównie w celu diagnostycznym z obszaru trudności w uczeniu się. Warto zauważyć, iż
wykorzystanie przez zespoły nauczycielskie możliwości spotkania się z pracownikiem poradni w dużym stopniu
zależy od rodzaju placówki (inne zapotrzebowanie na poziomie przedszkola, inne na poziomie gimnazjum). Jako
obszar rozwoju potraktować można zakres proponowanych prelekcji, zmiany organizacji czasu pracy pracowników
poradni. Poradnia zaspokaja w wysokim stopniu potrzeby klientów (merytoryczne, psychologiczne, prawne).
Niezadowolenie klientów wiąże się z brakiem uzyskania dokumentów (najczęściej orzeczenia - w sytuacji braku
podstawy prawnej do ich wydania). Liczba osób chętnych do skorzystania z usług w zakresie np. terapii
logopedycznej wielokrotnie przewyższa możliwości przyjęcia poradni. Rodzice, nauczyciele, uczniowie i instytucje
– zwłaszcza szkoły i przedszkola – są zainteresowani uzyskiwaniem pomocy i wsparcia specjalistów poradni.
Oferta placówki jest modyfikowana i wzbogacana. Dyrektor i pracownicy wymienili przykłady zmian w ofercie
placówki takie jak: nowa strona internetowa, organizacja warsztatów ("skuteczne sposoby radzenia sobie z trudami
wychowania” - Szkoła dla rodziców) oraz przygotowanie materiałów dla rodziców do samodzielnego rozwijania
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umiejętności wychowawczych, udział poradni w Targach Edukacyjnych, ścisła współpraca z Powiatowym
Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego i Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną
w Konstantynowie, prowadzenie warsztatów z doradztwa zawodowego. Poradnia Współorganizowała seminarium
dla dyrektorów poradni z terenu województwa łódzkiego z Kuratorium Oświaty, Fundacją Wspomagania Rozwoju
Lawendowa Dolina w siedzibie Centrum Rozwoju i Edukacji Dr Beaty Owczarskiej) „Rola i zadania poradni
psychologiczno-pedagogicznych w procesie profesjonalnego i efektywnego wspomagania rozwoju dzieci
i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem pracy zespołów orzekających”. Seminarium objęte zostało
patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty. Pracownicy poradni uczestniczyli w przygotowaniu publikacji „Dziecko
sześcioletnie i jego rozwój”. Wzbogacono proces diagnostyczny o elementy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w formie przekazania rodzicowi/klientowi wskazówek do pracy (ćwiczenia, materiały do pracy, wykaz pomocy
i literatury, itp.) z możliwością kontynuacji w formie konsultacji – jak pracować z dzieckiem w domu. Porady dla
dorosłych klientów są realizowane poza godzinami dyżurów merytorycznych. Indywidualne konsultacje/porady
na temat techniki skutecznego uczenia się są organizowane zamiast zajęć warsztatowych w szkołach (większa
efektywność, korzystają osoby zainteresowane). Organizowane były szkolenia na temat nowych przepisów prawa,
wykorzystywania opinii poradni w tworzeniu planu działań wspierających dla ucznia ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi. Poradnia współpracuje ze szkołami w zakresie orzecznictwa, określenia zasad współpracy. Oferta
dla pracowników placówek edukacyjnych dotyczy superwizji, obserwacji, diagnozy i terapii w naturalnym (dom,
szkoła itp.) środowisku dziecka, doradztwa zawodowego i pozazawodowego. Uwzględniono w standardach obsługi
klienta pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie (pomoc w przygotowaniu dokumentacji, pomoc
w kontaktach z instytucjami). Opracowano wykaz instytucji świadczących pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich
rodzicom w powiecie pabianickim. Prowadzone są działania profilaktyczne w przedszkolach i szkołach, pogadanki
dla rodziców np. „Jak przeciwdziałać uzależnieniu się dziecka od komputera”, „Skuteczne metody wychowawcze”.
Poradnia współpracuje z placówkami edukacyjnymi w przygotowaniu programów zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych dla osób upośledzonych w stopniu głębokim, organizuje prelekcje, warsztaty,
treningi, wykłady. Próby organizacji „szkoleń otwartych” wskazywały na małe zainteresowanie. Opracowano
i zaktualizowano wzory wniosków (opinie, orzeczenia) do wykorzystania przez klientów indywidualnych i instytucje.
Powyższe dziania zostały potwierdzone przez partnerów.

Poziom spełniania wymagania: A

Wymaganie: Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany i są efektem współdziałania
nauczycieli

Komentarz:

Poradnia posiada systemowe rozwiązania w zakresie planowania, monitorowania i wykorzystywania
wniosków do efektywnego funkcjonowania placówki. Wszyscy pracownicy są zaangażowani we
współpracę podczas realizacji procesów edukacyjnych. Ze zgromadzonych informacji wynika, że poradnia
spełniła wymaganie na bardzo wysokim poziomie.

Procesy edukacyjne są planowane indywidualnie i zespołowo. Zdaniem dyrektora i pracowników wszystkie
procesy edukacyjne są w poradni planowane. Zespołowo opracowywane są plany pracy, plan doskonalenia
zawodowego, plan nadzoru pedagogicznego dyrektora jest konsultowany z radą pedagogiczną. Wspólnie jest
tworzona oferta poradni, tematyka szkoleń dla rodziców, dla nauczycieli, wystąpień na konferencjach. Pracownicy
projektują ewaluację wewnętrzną oraz procesy diagnostyczne, terapeutyczne, mediację, doradztwo zawodowe,
orzecznictwo, planowanie form pomocy po zakończonej diagnozie, terapii, ustalenie form pomocy po
konsultacjach, poradach itp. Zespołowo są określane zasoby i potrzeby finansowe, celowość działania.
Indywidualnie pracownicy planują warsztat pracy.
Pracownicy merytoryczni wspólnie analizują świadczenie usług przez placówkę. W opinii dyrektora
i pracowników wspólnie są analizowane aspekty organizacyjne, merytoryczne, prawne, dbałość o dobro
korzystających z usług poradni. Ważna dostępność dla klienta, komunikatywność pracowników, baza lokalowa,
wzbogacanie warsztatu pracy. Praca zespołowa sprzyja dobrej organizacji pracy i korzystnie wpływa na objęcie
dziecka wieloaspektową pomocą. Pracownicy są zaangażowani w funkcjonowanie placówki. Poza tym są
powoływane zespoły zadaniowo-problemowe/ doraźne, interdyscyplinarne lub „jednolite merytorycznie”, które
działają w celu rozwiązanie problemu np. metody diagnostyczne do badania małego dziecka. Pracownicy zwrócili
uwagę na zbyt małą liczbę zatrudnionych pracowników oraz brali w narzędziach diagnostycznych.
Procesy edukacyjne przebiegające w poradni są monitorowane. Dyrektor i pracownicy (10 z 10) twierdzą,
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że każda z form pomocy realizowana w poradni podlega monitorowaniu. Najważniejsze pytania stawiane podczas
monitoringu dotyczą między innymi sposobu realizowania nauczania indywidualnego, sposobu realizowania
zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach przez nauczycieli, efektów terapii, poprawności prawnej
i merytorycznej wydawanych opinii i orzeczeń. Przykładem wniosków z monitoringu jest stosowanie elastyczności
w dostosowaniu procesu diagnostycznego m. in. narzędzi, wprowadzanie modyfikacji i innowacji zgodnie
z uzyskanymi informacjami. W zakresie opiniowania są to wnioski dotyczące między innymi wskazania do:
kontrolnych badań diagnostycznych, do uzupełnienia (rozszerzenia) badań diagnostycznych, do konsultacji
lekarskich (neurologiczne, psychiatryczne, okulistyczne i inne), do zmiany systemu lub formy kształcenia,
do konsultacji logopedycznych, poradnictwa zawodowego, do zajęć z technik skutecznego uczenia się. W zakresie
orzecznictwa wnioski dotyczą uzupełnienia dokumentacji, wskazania alternatywnych form pomocy (orzeczenia
odmowne), stworzenia nowych narzędzi usprawniających proces orzekania.
Wnioski z monitoringu są wykorzystywane do planowania procesów edukacyjnych. Dyrektor i pracownicy
podali przykłady decyzji podjętych w wyniku monitoringu procesów edukacyjnych. Jest to: rozszerzenie diagnozy
o dyskalkulię, o badanie słuchu, uwagi ukierunkowanej i pamięci słuchowej, planowanie szkoleń dla pracowników
poradni np. w zakresie afazji, diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się. Kolejną decyzją jest opracowanie
norm do narzędzia diagnostycznego do badania znajomości zasad pisowni, opracowanie wzbogaconego
o najnowsze metody zestawu ćwiczeń dla rodziców zawierających wskazówki do pracy z dzieckiem.
Zmiany w przebiegu procesów edukacyjnych są wynikiem wspólnych ustaleń między nauczycielami. Zdaniem
wszystkich pracowników (10 z 10) ich głos jest brany pod uwagę przy wprowadzaniu zmian w realizacji procesów
edukacyjnych. Dyrektor i pracownicy podali przykłady takie jak: wszystkie działania ujęte w rocznym planie pracy
poradni, realizacja programów własnych, zakres szkoleń poza poradnią, modyfikacja dyżurów merytorycznych
w poradni.

Poziom spełniania wymagania: A

Wymaganie: Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

Komentarz:

Pracownicy poradni dbają o dostępność swoich usług dla jak największej grupy zainteresowanych.
Są otwarci na zmiany organizacyjne i upowszechnianie działań poradni w środowisku. Ze zgromadzonych
informacji wynika, że placówka spełniła wymaganie na wysokim poziomie.  

Placówka ułatwia klientom dostęp do swoich usług. W opinii rodziców (12 z 12) i z obserwacji placówki wynika,
że poradnia świadczy swoje usługi w godzinach umożliwiających skorzystanie z nich różnym grupom klientów.
Placówka analizuje dostępność swojej oferty. Dyrektor i pracownicy twierdzą, że zbierają informacje na temat
dostępności usług, satysfakcji klienta, wachlarza usług, potrzeb klientów. W wyniku analizy zgromadzonych
informacji są formułowane wnioski takie jak: stworzenie warunków do pozyskiwania środków pozabudżetowych
na zwiększenie zatrudnienia w poradni (współpraca z organizacjami pozarządowymi) i zwiększenie dostępności
usług (terapia).
Wnioski z analizy dostępu do oferty poradni są wdrażane. Zdaniem dyrektora i pracowników merytorycznych
poradnia dostosowuje godziny pracy do możliwości klientów, świadczy usługi poza siedzibą placówki, zbiera
informacje od klientów na ten temat. W celu ułatwienia klientom korzystania z usług poradnia zamieszcza
informacje na stronie internetowej, są one przekazywane do sekretariatów placówek za pośrednictwem
wiadomości e-mail oraz podczas dyżurów merytorycznych. Pilne badania są realizowane w miarę możliwości
na bieżąco. Pracownicy merytoryczni są dostępni osobiście, można się z nimi również kontaktować telefonicznie.
Poradnia opracowuje materiały edukacyjne, informacje użyteczne np. druki zamieszcza na stronie internetowej
do pobrania. W celu upowszechnienia działalności poradni organizowane są ogłoszenia w prasie – dane
teleadresowe o poradni, informacje o wydarzeniach np. dzień dysleksji, wywiady w lokalnej TV. Informacja
o poradni i ofercie przekazywana jest również na targach edukacyjnych, seminariach, konferencjach.

Poziom spełniania wymagania: B
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Obszar: Środowisko

Wymaganie: Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

Komentarz:

Placówka bardzo umiejętnie wykorzystuje zasoby środowiska dla podnoszenia efektywności pracy.
Jest aktywna w nawiązywaniu współpracy z różnymi instytucjami oraz klientami potrzebującymi wsparcia.
Poradnia podejmuje działania na poziomie województwa i kraju. Pracownicy w celu wzmocnienia
oddziaływań społecznych założyli fundację promująca wiedzę dotyczącą orzecznictwa. Ze zgromadzonych
informacji wynika, ze poradnia spełniła wymaganie na bardzo wysokim poziomie.  

Placówka współpracuje z różnymi podmiotami funkcjonującymi w środowisku. Z analizy dokumentacji
i wywiadu z dyrektorem i pracownikami wynika, że poradnia współpracuje z samorządem lokalnym, placówkami
pomocy społecznej, placówkami oświatowymi, organizacjami poza rządowymi, rodzicami, policją. Przykładowe
instytucje to: szkoły i przedszkola, Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, Dom Dziecka w Porszewicach i Filia w Pabianicach, Miejski Centrum
Pomocy Społecznej, Komenda Policji w Pabianicach, Sąd Rejonowy w Pabianicach, Fundacja Wspomagania
Rozwoju Lawendowa Dolina, poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Obserwacja placówki pokazuje, że na
terenie poradni znajduje się bardzo dużo tablic informacyjnych tematycznych, prezentujących różne programy
wsparcia dla dzieci, rodziców, dorosłych. Są upowszechniane możliwości korzystania z poradnictwa i pomocy
w różnych sytuacjach.
Poradnia współpracuje z rodzicami przy diagnozie i rozwoju możliwości oraz mocnych stron
uczniów. Zdaniem rodziców (12 z 12) współpraca poradni z rodzicami jest wystarczająca i dąży do rozwijania
możliwości dziecka. W opinii dyrektora i pracowników na początku każdej diagnozy przeprowadzane są
szczegółowe wywiady w celu pozyskania informacji na temat trudności i mocnych stron dziecka oraz stosowanych
przez rodziców sposobów wspierania. Przy rozwijaniu potencjalnych możliwości współpraca z rodzicami dotyczy:
udzielania rodzicom porady po badaniach w formie instruktażu dotyczącego stymulacji rozwoju poznawczego
i emocjonalno-społecznego, proponowania rodzicom udziału ich dzieci w zajęciach np. techniki skutecznego
uczenia się, terapii pedagogicznej, terapii logopedycznej, zajęciach związanych z wyborem zawodu, zajęciach
w innych placówkach. Poradnia monitoruje procesy edukacyjno-wychowawcze, np. poprzez porady dla rodziców,
konsultacje dla uczniów, prowadzenie prelekcji i zajęć dla rodziców (wg wykazu).
Współpraca poradni z podmiotami działającymi w środowisku wpływa korzystnie na działalność
placówki. Partnerzy twierdzą, że korzyści są bardzo duże, wartościowa jest współpraca pomiędzy poradniami
na tym samym terenie. Realizowanie są badania na potrzeby sądu rodzinnego zgodnie potrzebami postanowień
sądowych na poziomie diagnostyki. Szkoły bardzo dużo korzystają z poradnictwa. Zapisy w dokumentacji dotyczą
współpracy z urzędem miasta (prezentacja przygotowana na zebranie z dyrektorami szkół), w planie pracy poradni
jest uwzględniona systematyczna współpraca z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia w Pabianicach, współpraca
z pedagogami szkolnymi (listy obecności, prezentacje multimedialne, materiały szkoleniowe). Zdaniem dyrektora
i pracowników dzięki współpracy i współdziałaniu poradnia uzyskuje możliwość promowania działań placówki (targi
edukacyjne, konkursy, wywiady w prasie i TV), poszerza ofertę dla pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla
dorosłych dzieci i młodzieży, otwiera się na potrzeby środowiska i zaspokaja je, prowadzi działania profilaktyczne,
wspiera rozwijanie osobowości, umiejętności i talentów, wprowadza nowe elementy działań terapeutycznych.
Korzystając z zasobów środowiska poradnia uzyskuje możliwość organizowania działań na szeroką skalę
z wykorzystaniem lokali większych placówek, podnosi jakości świadczonych usług poprzez konsultacje z innymi
instytucjami, udział w Światowym Tygodniu Dysleksji – włączenie się w działania o charakterze ogólnoświatowym,
pozyskiwanie funduszy na pomoc psychologiczno-pedagogiczną i szkolenia dzięki powołaniu do życia fundacji.
Placówka identyfikuje potrzeby i możliwości środowiska. Partnerzy i rodzice za najważniejsze potrzeby
środowiska lokalnego wskazali pomoc w rozwiązywaniu problemów, doradztwo zawodowe, poradnictwo, diagnozę,
wsparcie uczniów, rodziców, nauczycieli, stałą aktualizację potrzeb środowiska i podejmowanie konkretnych
działań. Ostatnio zauważona potrzebą jest wspieranie rodzin z małymi dziećmi. W opinii dyrektora i pracowników
placówka zbiera informacje o potrzebach środowiska w którym funkcjonuje.
Placówka korzysta z zasobów środowiskowych. Zdaniem partnerów instytucje lokalne tworzą warunki
do nawiązywanie ścisłej współpracy, wymiany doświadczeń pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin. Zwrócili
uwagę na wzajemne wsparcie i ścisłą współpracę z powiatowym ośrodkiem doskonalenia nauczycieli, np.
prezentacje pracowników poradni podczas konferencji. Dyrektor wymienił działania realizowane z pomocą innych
podmiotów takie jak: organizacja seminariów, konferencji, szkoleń, działalność informacyjna, wydawnicza,
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orzecznictwo, opiniowanie oraz promocja działań poradni. Przy wsparciu zewnętrznym przeprowadzono remont
placówki, organizację „drzwi otwartych”, porady, konsultacje, udział w opracowaniu testów diagnostycznych.
Konkretne przykłady to współpraca w przygotowaniu publikacji „Dziecko sześcioletnie i jego rozwój” - praca
kilkunastu osób pod redakcją prof. M. Leleonka - patronat Starosty Pabianickiego i Łódzkiego Kuratora Oświaty.
Placówka prowadzi działania, które mają na celu zaspokojenie potrzeb lokalnego środowiska. Z analizy
dokumentacji i opinii dyrektora i pracowników wynika, że najważniejszymi potrzebami lokalnego środowiska, które
poradnia zaspokaja są: stała pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla szkół i placówek oświatowych, dla klienta
indywidualnego (rodzic, młodzież), wsparcie realizowane poprzez opiniowanie i orzecznictwo, przez działalność
informacyjno-szkoleniową (dyżury merytoryczne, szkolenia, konsultacje), wspieranie instytucji w działaniach
profilaktycznych, interwencyjnych, informacyjnych, rozwiązywanie problemów emocjonalnych, dydaktycznych
i wychowawczych. Poradnia oferuje pomoc w wyborze zawodu, rozwijaniu predyspozycji i zainteresowań, ocenie
preferencji zawodowych uczniów, wybór ścieżek edukacyjnych, planowaniu kariery zawodowej. Ostatnio placówka
wprowadziła zmiany w ofercie, wprowadzono warsztaty "skuteczne sposoby radzenia sobie z trudami wychowania”
oraz przygotowanie materiałów dla rodziców do samodzielnego rozwijania umiejętności wychowawczych, udział
w Targach Edukacyjnych – prezentacja poświęcona zmianom w przepisach prawnych, wzbogacenie procesu
diagnostycznego o elementy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, porady w zakresie przepisów prawnych –
głównie dla pracowników placówek oświatowych i rodziców. Zorganizowano pomoc dla placówek oświatowych
(dyrektorzy, wicedyrektorzy) w zakresie opracowania procedur, materiałów, programów itp. (przygotowanie
projektów unijnych, opracowanie wewnętrznych procedur np. kierowania uczniów na badania do poradni
psychologiczno-pedagogicznej, przygotowanie wzorów dokumentów – procedura kierowania na badania
w kierunku dysleksji ucznia na poziomie III i IV etapu edukacyjnego). Pracownicy poradni założyli fundację
„Fundacja Wspomagania Rozwoju Lawendowa Dolina” – celem fundacji jest wspomaganie rozwoju poznawczego,
intelektualnego, psychofizycznego, emocjonalnego, zawodowego, społecznego i kulturalnego realizowane poprzez
działalność oświatową, naukową, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, rehabilitację zawodową i społeczną oraz
dobroczynność, wspieranie wyżej wymienionej działalności oraz współpracę w jej realizacji. Zdaniem fundacji
będzie między innymi promowanie wiedzy dotyczącej orzecznictwa, co wynika z wysokich standardów
wypracowanych w placówce. Zadania realizowane są na poziomie województwa z rozszerzeniem na działania
ogólnokrajowe. Partnerzy twierdzą, że działania poradni są adekwatne i zaspokajają potrzeby środowiska. Zwrócili
uwagę, że na powyższe działania jest duże zapotrzebowanie.

Poziom spełniania wymagania: A

Wymaganie: Promowana jest wartość edukacji

Komentarz:

Poradnia efektywnie informuje środowisko lokalne o celowości i skuteczności podejmowanych
działaniach. Aktywnie promuje przedsięwzięcia edukacyjne wśród różnych grup odbiorców. Wszyscy
respondenci postrzegają placówkę jako dbającą o jakość usług. Wysoka jakość pracy w obszarze
orzecznictwa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach wiąże się z zastosowaniem
nowatorskich i autorskich programów szkoleniowych. Ze zgromadzonych informacji wynika, że poradnia
spełnia wymaganie na bardzo wysokim poziomie. 

Placówka prowadzi działania informacyjne dotyczące jej działalności i osiągnięć. W opinii dyrektora
i pracowników poradnia systematycznie informuje o swojej działalności. Analiza dokumentacji zawiera zapisy
świadczące o aktywności poprzez stronę internetową poradni i starostwa, ulotki, wizytówki, tablice informacyjne
na terenie poradni, prasę lokalną, telewizję. Poradnia wysyła materiały informacyjne do wszystkich placówek
oświatowych. Pracownicy poradni promują działalność placówki podczas seminariów, warsztatów, szkoleń,
konferencji. Informacje o pracy placówki są zawarte w publikacjach edukacyjnych. Przykładem ostatnio
upowszechnionych informacji jest organizacja seminarium dla dyrektorów poradni oraz wiadomość mailowa dla
wszystkich szkół i placówek o stworzeniu nowej strony internetowej. Wśród nowatorskich rozwiązań na uwagę
zasługuje organizowanie warsztatów dla rodziców według projektu autorskiego, które były pierwszą ofertą o takiej
tematyce i formie skierowaną do rodziców w powiecie pabianickim oraz zastosowanie nowatorskich, własnych
programów szkoleniowych przygotowanych i przeprowadzonych przez dyrektora porani. Największą skuteczność
uzyskano dzięki szkoleniom przeprowadzonym w formie grupy superwizyjnej z zakresu przygotowania orzeczeń
odmownych. Zaplanowane zostało przeprowadzanie w.w programów szkoleniowych dla pracowników innych
poradni z terenu województwa łódzkiego.
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Przedstawiciele lokalnego środowiska znają cele, ofertę, działania i osiągnięcia placówki. Zdaniem
partnerów poradnia informuje o swoich działaniach. Ostatnio zidentyfikowane informacje dotyczą spotkania
pedagogów, danych o liczbie dzieci zdiagnozowanych, informacji o osiągnięciach i promocji placówki. Rodzice,
jako źródło wiedzy wskazali przede wszystkim stronę internetową i informacje na tablicach ogłoszeń w miejscach
dostępnych dla potencjalnych klientów poradni. Dyrektor jako najważniejsze osiągnięcia placówki w ostatnim
czasie uznał nagrody kuratora i starosty dla pracowników, podniesienie kultury organizacji i jakości świadczonych
usług osiągnięte m.in. poprzez intensywny rozwój zawodowy pracowników oraz innowacyjne rozwiązania
organizacyjne.
Placówka prowadzi działania promujące jej działania edukacyjne wśród różnych grup odbiorców. Zdaniem
rodziców, partnerów i dyrektora poradnia informuje podmioty zewnętrzne o sensie działań edukacyjnych
i wychowawczych oraz ich skuteczności. W opinii dyrektora, pracowników i partnerów działania promujące usługi
poradni są kierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli, pedagogów, pracowników
placówek oświatowych i innych instytucji. Najczęściej opiekun placówki przekazuje informacje o ofercie konkretnej
szkole. Ważną rolę w aktualizacji i upowszechnianiu oferty odgrywają media, strona internetowa, informacje
o wydarzeniach np. dzień dysleksji, spotkania z pedagogami. Informacja o poradni i ofercie przekazywana jest
na targach edukacyjnych, seminariach, konferencjach, spotkaniach z pedagogami, z dyrektorami placówek
Podstawowe informacje są umieszczone na tablicy ogłoszeń.
Przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają placówkę jako dbającą o jakość usług. W opinii partnerów
placówka jest bardzo profesjonalna, poszukuje informacji zwrotnej ze środowiska, bardzo rzetelnie jest
prowadzona ewaluacja wewnętrzna, pracownicy doskonalą się i dokształcają. Rodzice (12 z 12) uważają,
że poradnia dba o jakość świadczonych usług. Z analizy dokumentacji wynika, że raport z ewaluacji wewnętrznej
zawiera zapisy dotyczące badania jakości współpracy poradni z placówkami oświatowymi.
Klienci i przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają placówkę lub placówkę jako dbającą o relacje
z lokalnym środowiskiem. Partnerzy zwrócili uwagę na częste kontakty osobiste, otwartość poradni
na spostrzeżenia, nie ma blokady na problemy, dużą liczbę interesantów, korzystne godziny pracy poradni, dyżury
wakacyjne. Rodzice (12 z 12) potwierdzili dbałość pracowników o dobrą współpracę z rodzicami.

Poziom spełniania wymagania: A
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Obszar: Zarządzanie

Wymaganie: Funkcjonuje współpraca w zespołach

Komentarz:

Praca poradni opiera się na zespołowej realizacji zaplanowanych działań. Pracownicy merytoryczni
są zaangażowani w ich pracę, wspólnie dokonują analizy efektów podejmowanych przedsięwzięć, razem
planują zadania i rozwiązują problemy formułując wnioski do dalszej pracy. Systematycznie oceniana jest
przydatność spotkań w kontekście całokształtu funkcjonowania placówki i budowania kultury organizacji.
Ze zgromadzonych informacji wynika, że poradnia spełnia wymaganie na wysokim poziomie. 

Zespoły analizują efekty swojej pracy. W opinii dyrektora i wszystkich ankietowanych pracowników
merytorycznych, pracownicy poradni w wysokim stopniu angażują się w pracę zespołów zadaniowych. W poradni
zostały powołane zespoły zadaniowe stałe do spraw orzecznictwa, ewaluacji, bhp, statutu, koncepcji, doradztwa
zawodowego, współpracy z partnerami poradni oraz interdyscyplinarne zespoły zadaniowo-problemowe doraźne.
Z opinii dyrektora i pracowników merytorycznych wynika, że w zespołach dokonuje się spontanicznej refleksji
nad efektami po zakończeniu pracy lub jakiegoś jej etapu. Efekty pracy zespołów analizowane są na podstawie
rozmów członków zespołu, wymiany spostrzeżeń, refleksji oraz wymiany doświadczeń. Analizowane są wytwory
współpracy - opinie, orzeczenia, wykłady, szkolenia itp. Podczas spotkań zespołów określane są mocne strony
i obszary rozwojowe, standardem jest konstruktywna informacja zwrotna, autorefleksja i autoanaliza, wnioski
do dalszej pracy, generowanie pomysłów, planowanie nowych działań. Dokonywana jest również refleksja
nad przebiegiem współpracy i współdziałania tzn. zaangażowanie w prace poszczególnych członków zespołu,
komunikacja, mocne strony i obszary rozwojowe zespołu, dynamika pracy.
Pracownicy merytoryczni wspólnie planują działania w poradni opierając się na analizie efektów pracy
zespołów. Znaczna część ankietowanych pracowników merytorycznych (7 z 10) większość działań planuje
wspólnie z innymi pracownikami opierając się na analizie efektów pracy zespołów. Pozostali respondenci zadania
planują indywidualnie w niewielkiej część opierając się na analizie efektów pracy zespołów powołanych w poradni.
Dyrektor stwierdził, że pojawiające się w poradni problemy rozwiązywane są zespołowo. W opinii 7 z 10
ankietowanych pracowników merytorycznych zespoły zadaniowe pomagają w rozwiązywaniu pojawiających się
w pracy problemów. Pozostali ankietowani (3 z 10) mają odmienne zdanie. Wszyscy ankietowani pracownicy
merytoryczni często korzystają z pomocy innych pracowników poradni w rozwiązywaniu problemów, uczestniczą
w formach doskonalenia zawodowego dotyczących metod i form współpracy. Pracownicy merytoryczni w ciągu
ostatnich lat brali udział w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych, których elementy dotyczyły metod i form
współpracy. W opinii dyrektora i wszystkich ankietowanych pracowników uczestnictwo w takich szkoleniach jest
przydatne w praktyce.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny

Komentarz:
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Dyrektor poradni sprawuje wewnętrzny nadzór pedagogiczny, a wnioski płynące z nadzoru
pedagogicznego są podstawą dla wprowadzanych zmian w funkcjonowaniu poradni. Motywowanie
pracowników do zaangażowania w ewaluację polega m.in. na dbaniu o praktyczny wymiar wykorzystania
wniosków z ewaluacji wewnętrznej. Owocem kilkuletniego procesu podnoszenia jakości w obszarze
orzecznictwa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach są działania edukacyjne
realizowane na forum wojewódzkim. Ze zgromadzonych informacji wynika, że poradnia spełnia wymaganie
na bardzo wysokim poziomie. 

Dyrektor poradni angażuje pracowników do udziału w realizacji ewaluacji wewnętrznej. Z wywiadu
z dyrektorem wynika, że rada pedagogiczna akceptuje plan nadzoru pedagogicznego, gdzie zaproponowany jest
obszar ewaluacji wewnętrznej, wynikający z potrzeb poradni i spójny z priorytetami Ministra Edukacji Narodowej.
Zespołowo określane są wymagania, harmonogram, opracowywane są narzędzia i wyniki oraz raport.
Monitorowanie przez dyrektora procesu ewaluacji polega na systematycznej komunikacji z członkami zespołu ds.
ewaluacji, wstępnej akceptacji wypracowanych narzędzi i obserwacji rytmiczności prac zespołu. Wszyscy
ankietowani pracownicy merytoryczni (10 z 10) są zaangażowani w ewaluację wewnętrzną, ich udział w ewaluacji
był spowodowany oczekiwaniem sformułowanym przez dyrektora. W opinii 6 z 10 respondentów ewaluacja jest
zwyczajem panującym w poradni. Z analizy dokumentacji wynika, że ewaluacja planowana i dokonywana jest
systematycznie.
Wnioski z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego przyczyniają się do wprowadzania prorozwojowych
zmian w funkcjonowaniu poradni. Wyniki wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane
do planowania pracy poradni. Wnioski z kontroli i ewaluacji sformułowane w formie rekomendacji znajdują się
w planach pracy na rok następny i są one spójne z zapisami sprawozdań z nadzoru pedagogicznego. Zdaniem
wszystkich ankietowanych pracowników merytorycznych wnioski płynące z nadzoru pedagogicznego są podstawą
dla wprowadzanych zmian w funkcjonowaniu poradni. Wśród najważniejszych zmian pracownicy i dyrektor poradni
wymienili: wprowadzenie w roku szkolnym 2012/13 grupy superwizyjnej, wykorzystanie mechanizmu synergii
do generowania zespołowych rozwiązań skomplikowanych przypadków, wypracowanie jednolitej formy orzeczeń,
prowadzenie dzienników pracy z uwzględnieniem ustalonych kryteriów. W ciągu ostatnich 2 lat zmodernizowano
sieć komputerową i telefoniczną oraz bazę lokalową. Powstała nowa strona internetowa, gdzie zamieszczane są
m.in. informacje o poradni i jej ofercie. W 2013 roku poradnia współorganizowała, we współpracy m.in. z Centrum
Rozwoju Edukacji w Łodzi, seminarium „Rola i zadania poradni psychologiczno-pedagogicznych w procesie
profesjonalnego i efektywnego wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem pracy
zespołów orzekających” dla dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych z terenu województwa łódzkiego.
Patronat nad przedsięwzięciem objął Łódzki Kurator Oświaty. W opinii respondentów dokonane zmiany wpływają
na rozwój placówki, podniesienie jakości usług i dostępności poradni, praca zyskała na ergonomii.

Poziom spełniania wymagania: A

Wymaganie: Warunki funkcjonowania placówki

Komentarz:
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Poradnia ma dobre warunki lokalowe. Pomieszczenia są estetyczne i dobrze wyposażone w pomoce
dydaktyczne. Podejmowane w poradni działania służące poprawie warunków lokalowych i wyposażenia
związane są z planami wprowadzenia nowych usług, poszerzeniem oferty oraz podniesieniem standardu
warunków pracy. Ze zgromadzonych informacji wynika, że poradnia spełnia wymaganie na wysokim
poziomie. 

Warunki lokalowe i wyposażenie placówki są wystarczające do realizowania przyjętych przez nią celów
i priorytetów. Dyrektor w wywiadzie i 1 z 10 ankietowanych pracowników merytorycznych stwierdzili , że warunki
lokalowe są wystarczające do realizowania celów i priorytetów placówki. Pozostali pracownicy (9 z 10) uznali,
że w tym względzie występują nieliczne braki. W opinii dyrektora i 4 z 10 ankietowanych pracowników
merytorycznych wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne jest wystarczające do realizowania celów
i priorytetów poradni. Pozostali respondenci (6 z 10) są zdania, że występują w tym zakresie nieliczne braki.
Wyposażenie uzupełniane jest w miarę możliwości finansowych. Zdaniem pracowników poradnia powinna zostać
wyposażona w najnowsze narzędzia diagnostyczne.
Placówka podejmuje działania mające na celu zapewnienie jej bazy dla świadczenia nowych usług
lub poszerzania oferty. Placówka posiada i realizuje plan poprawy warunków lokalowych i wyposażenia. W celu
polepszenia warunków lokalowych poradnia wskazuje propozycje w projektach budżetu na dany rok kalendarzowy
biorąc pod uwagę: priorytety prac na dany rok w stosunku do wszystkich potrzeb remontowych, warunki
przeglądów bhp, organizację pracy, uwagi zgłaszane przez pracowników, możliwości pozyskania funduszy
zewnętrznych (PFRON, fundusze unijne, rezerwa subwencji oświatowej), zastosowanie technologii
proekologicznych i racjonalizację wydatków (np. zastosowanie lamp energooszczędnych), możliwość realizacji
zadań we współpracy z innymi podmiotami (uczniowie zasadniczych szkół zawodowych w ramach praktyk
wykonują proste prace remontowe), wizualizację i spójność estetyczną placówki. Działania związane z procedurą
polepszenia warunków lokalowych zawsze są planowane z organem prowadzącym. W opinii wszystkich
ankietowanych pracowników poradni warunki lokalowe zdecydowanie się poprawiły. W ostatnim czasie
przeprowadzony został kompleksowy remont poradni (malowanie pomieszczeń, wymiana oświetlenie, drzwi,
wykładzin, mebli). Wszystkie pracownie zostały wyposażone w sprzęt komputerowy, stworzono sieć komputerową
z dostępem do Internetu. Zdaniem wszystkich ankietowanych rodziców wyposażenie placówki jest wystarczające.
Na podstawie obserwacji można stwierdzić, że poradnia ma dobre warunki lokalowe. Pomieszczenia do pracy
i spotkań indywidualnych są estetyczne i dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne.

Poziom spełniania wymagania: B
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Wnioski z ewaluacji:

1. Poradnia identyfikuje potrzeby społeczne oraz dostosowuje ofertę do ich potrzeb, dzięki czemu
sposób świadczenia usług, ich szeroki zakres odpowiada indywidualnym potrzebom dzieci,
młodzieży, nauczycieli i rodziców.

2. Poradnia współpracuje z wieloma instytucjami i podmiotami działającymi w obszarze edukacji,
ochrony zdrowia, pomocy społecznej i wparcia rodzinnego w zakresie stosowanych metod
i autorskich sposobów oddziaływań edukacyjno- terapeutycznych, dzięki czemu jest postrzegana
jako dbającą o jakość świadczonych usług.

3. Planowanie i doskonalenie procesów edukacyjnych, przebiegających w poradni, odbywa się
w oparciu o systematyczny monitoring ich efektywności.

4. Współdziałanie pracowników w zespołach, doskonalenie i ich rozwój własny staje się podstawą
do wprowadzania dalszych zmian w organizacji procesów edukacyjnych i działań nowatorskich.

5. Skuteczne działania mające na celu poprawę warunków lokalowych oraz wzbogacania wyposażenia
poradni w nowoczesne i różnorodne środki dydaktyczne sprzyja efektywności realizacji zadań.
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Wymaganie Poziom spełniania wymagania
Obszar: Efekty  
Potrzeby osób korzystających z oferty placówki są
realizowane

B

Osoby korzystające z oferty placówki są aktywne B
Osoby korzystające z oferty placówki są zadowolone z
działalności placówki

B

Obszar: Procesy  
Placówka ma koncepcję pracy B
Oferta placówki umożliwia realizację zadań placówki A
Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany i są
efektem współdziałania nauczycieli

A

Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans
edukacyjnych

B

Obszar: Środowisko  
Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz
wzajemnego rozwoju

A

Promowana jest wartość edukacji A
Obszar: Zarządzanie  
Funkcjonuje współpraca w zespołach B
Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny A
Warunki funkcjonowania placówki B
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