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Dyrektorzy 

przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych  

                   i szkolnictwa specjalnego 

 

Dyrektor  

Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Głogowie 

serdecznie zaprasza na szkolenie 

pt. „Organizacja i dokumentacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej”. 

 
Szkolenie skierowane jest do zainteresowanych nauczycieli, pedagogów, dyrektorów, 

wychowawców  pracujących w szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach specjalnych. 

Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w umiejętność organizowania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz  konstruowania dokumentacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej dla uczniów 

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.  

Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny oraz WOPFU jest czasami nie lada wyzwaniem 

dla nauczycieli pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Opracowanie tych 

dokumentów rodzi wiele pytań i niejasności. W zaproponowanym Państwu szkoleniu postaramy się 

wyjaśnić te wątpliwości i podnieść Państwa kompetencje w tym zakresie, by efektywnie wykorzystać  

je w swojej codziennej pracy. 

 

Program szkolenia: 

 
1. Formy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
2. Dokumentacja zajęć z Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. 
3. Konstruowanie IPET oraz WOPFU- przykładowe materiały. 
4. Ewaluacja IPET i WOPFU oraz analiza zakresu i sposobów dostosowań- dokumentacja. 
 
Prowadzący:  

Zyta Czechowska pedagog z wieloletnim doświadczeniem, nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych, 

Nauczyciel Roku 2019.  

Jolanta Majkowska - nauczyciel w szkole specjalnej, entuzjastka nowoczesnych technologii, które 

od lat wdraża, pracując z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.                                           

Odpowiedzialna za formę: Beata Cześniuk – doradca metodyczny                                                                                                                                                        

Termin: 15. 09. 2022r. (czwartek) w godz.: 16.00 – 19.00 – 4 h dydaktyczne 

Koszt: 150,00 zł 
Miejsce: Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 38 

 

Prosimy o zgłaszanie się na warsztaty poprzez stronę internetową www.odm.pcpppidn.eu zakładka 

ZAPISY NA SZKOLENIA ( forma płatna – Karta indywidualnie płatna lub płatna przez placówkę - 

do wyboru). https://odm.pcpppidn.eu/zapisy-na-szkolenia/  
 

                     Zapisy na warsztaty trwają do  10 września 2022 r.  ( liczba miejsc ograniczona) 

                Wszelkich informacji dot. form szkoleniowych  udziela dział szkoleń  tel. 76 838 42 93 
                                                                                                                                         

Dyrektor PCPPPiDN 

                                                                                                                                   Barbara Krzywulicz                                                                                               
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