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Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w placówce przez wizytatorów

do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej

wymagań państwa.

Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania placówki

w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

1. Placówka realizuje koncepcję pracy.

2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji

korzystających z oferty placówki.

3. Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki.

4. Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki.

5. Promowana jest wartość edukacji.

6. Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

7. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.

8. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez placówkę wymagań zawartych w rozporządzeniu

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r. 

Placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

● Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez placówkę.

● Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez placówkę.

● Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez placówkę.

● Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez placówkę.

● Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez placówkę.
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Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 20-01-2014 - 24-01-2014 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszły: Jolanta Wojkowska, Beata Szołtysek. Badaniem ankietowym objęto 99 klientów, 26

pracowników merytorycznych (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem

placówki, grupowy z partnerami, a także  dokonano analizy dokumentacji. Na podstawie zebranych danych

został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania placówki.
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Obraz placówki

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rybniku mieści się w dwóch budynkach. W jednym z nich przy ul.

Kościuszki zajmuje drugie piętro budynku, na którym mieszczą się sale do zajęć. Są to niewielkie pomieszczenia

 - służące diagnozie i terapii, a w drugim budynku przy ul. Karłowicza znajdują się nie tylko sale do terapii

indywidualnej, ale również specjalistyczne sale do terapii sensoryczno - motorycznej i urządzenia do terapii

Biofeedback i RehaCom. Budynek ten otoczony jest terenem rekreacyjnym, na którym odbywają się cykliczne

imprezy organizowane przez rybnicką poradnię - rozpoczęcie i zakończenie roku terapeutycznego oraz Jesienne

Spotkania Artystyczne we współpracy z Towarzystwem Wspierania Twórczości Dzieci i Młodzieży "Balllo." Plac

zabaw na jego terenie wyposażony jest w nowy sprzęt służący zabawie i terapii jednocześnie. Wyposażenie

i estetyka sal w pierwszym budynku ustępują nieco pomieszczeniom w budynku przy ul. Karłowicza, który jest

wyremontowany i w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Poradnia  w Rybniku realizuje zadania statutowe we współpracy z placówkami edukacyjnymi oraz instytucjami

podejmującymi działania na rzecz dziecka i rodziny. Wspólnie i systematycznie podejmowane działania w wielu

obszarach pozwoliły na zbudowanie spójnego i komplementarnego systemu wsparcia uwzględniającego

potrzeby środowiska lokalnego, przynoszącego korzyści wszystkim jego uczestnikom i wpływającego na ich

rozwój. W zakresie współpracy z placówkami edukacyjnymi i szkołami ważne stało się wsparcie dyrektorów

w organizowaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. W odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska

powołano grupę wsparcia dla pedagogów szkolnych. Powstała Sieć Współpracy i Rozwoju Szkół w Rybniku

zrzeszająca 26 szkół i 36 pedagogów, Rybnicka Szkoła Przyszłości i we współpracy z Zespołem Szkół nr 3

w Rybniku platforma e-learningowa, która jest podstawą wymiany doświadczeń i dodatkowym źródłem wiedzy

dla pedagogów, nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w mieście. Poradnia

systematycznie współpracuje z rybnickimi szkołami dzięki wypracowanym wspólnie porozumieniom. Placówka

zaspokaja potrzeby środowiska w zakresie diagnozy , terapii, profilaktyki oraz wspomagania i wsparcia. Klienci

otrzymują wsparcie w ramach psychoterapii, terapii grupowej, indywidualnej,  terapii rodzin, treningu

umiejętności społecznych, socjoterapii i zajęć specjalistycznych w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju

dzieci. Poradnia systematycznie organizuje Szkołę dla Rodziców czyli Warsztat Umiejętności Wychowawczych,

warsztaty zawodoznawcze. W tym celu placówka ściśle współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Rybniku,

współtworząc platformę poradnictwa zawodowego. Systematycznie działa Zespół Orzekający, wydając stosowne

orzeczenia (możliwość udziału rodziców w zespole). Poradnia na bieżąco realizuje programy profilaktyczne

w szkołach i przedszkolach i dni otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Umożliwia odbywanie praktyk

studenckich. Ważną dziedziną działalności jest wsparcie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, umożliwianie

im integrowania się ze środowiskiem lokalnym i wszechstronnego rozwoju. Poradnia zajmuje się również

interwencjami kryzysowymi. W środowisku lokalnym placówka postrzegana jest pozytywnie.

Na bieżąco badana jest jakość pracy placówki a wyciągane w wyniku tego wnioski pozwalają na poszerzanie

i doskonalenie oferty poradni. W celu pozyskiwania informacji o rozwoju osób korzystających z usług, placówka

prowadzi analizy planów pracy grup eksperckich (pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi,

terapeuci integracji sensorycznej). Systematycznie przeprowadzane są superwizje dla pracowników poradni.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Patron

Typ placówki Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Miejscowość Rybnik

Ulica Tadeusza Kościuszki

Numer 55

Kod pocztowy 44-200

Urząd pocztowy Rybnik

Telefon 324223935

Fax 324223935

Www www.ppprybnik.pl

Regon 241800515

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Bez kategorii

Uczniowie, wychow., słuchacze 0

Oddziały 0

Nauczyciele pełnozatrudnieni 29.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 1.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 1.00

Średnia liczba uczących się w oddziale

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 0

Województwo ŚLĄSKIE

Powiat Rybnik

Gmina Rybnik

Typ gminy gmina miejska
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Poziom spełniania wymagań państwa

Promowana jest wartość edukacji B

W placówce prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie. (D)

W placówce prowadzi się działania promujące wartość edukacji skierowane do osób, instytucji i
organizacji korzystających z oferty placówki oraz pracowników i innych osób realizujących zadania
placówki. Placówka jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym. (D)

Realizowane przez placówkę działania wzmacniają odpowiedzialność za własny rozwój osób, instytucji i
organizacji korzystających z oferty placówki. (B)

Działania realizowane przez placówkę promują wartość edukacji i wpływają na rozwój lokalnej
społeczności. (B)

Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju A

Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów placówki oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie
podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju. (D)

Placówka w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje z
instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. W placówce stwarza się warunki do
wyrażenia opinii o jej funkcjonowaniu w środowisku lokalnym. Opinie te są wykorzystywane do
doskonalenia pracy placówki. (D)

Współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój. (B)

Wykorzystywane przez placówkę zasoby środowiska lokalnego wpływają na rozwój osób, instytucji i
organizacji korzystających z oferty placówki. (B)

Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i
wewnętrznych B

W placówce analizuje się wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych, w tym wyniki ewaluacji
zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie
których przygotowuje się ofertę placówki, planuje się i podejmuje działania. (D)

Realizacja oferty i działania podejmowane w placówce są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby
modyfikowane. (D)

Placówka doskonali własną pracę uwzględniając systematycznie pozyskiwane informacje na temat
rozwoju osób, instytucji i organizacji, które skorzystały z oferty placówki. (B)
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Wnioski

1. W ramach działań promocyjnych poradni należy zamieścić na stronie internetowej statut oraz informacje

o instytucjach, z którymi placówka współpracuje.

2. Współpraca placówki z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym jest celowa,

odpowiada na jego potrzeby i  pozwala na rozwój dzięki wzajemnemu wsparciu.

3. W celu zapewnienia skuteczności swoich działań pracownicy poradni systematycznie szkolą się, korzystają

z wyników przeprowadzanych badań wewnętrznych oraz współpracują z organizacjami i instytucjami środowiska

lokalnego.

4. We współpracy z Laboratorium Badań Eksperymentalnych Biofeedback przy Akademii im. Jana Długosza

w Częstochowie przeprowadzić badanie zewnętrzne poradni  i wykorzystać je do podnoszenia jakości pracy

placówki.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Promowana jest wartość edukacji 

Poziom spełnienia wymagania: B

Poradnia realizuje przedsięwzięcia i liczne działania, w szczególności o charakterze doradztwa

zawodowego, kształtujące postawę uczenia się przez całe życie oraz promujące wartość edukacji

w środowisku lokalnym. Oferta placówki skierowana jest do szerokiego grona odbiorców i wpływa

na rozwój środowiska lokalnego.

Obszar badania:  W placówce prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia się przez

całe życie.

Obszar badania:  W placówce prowadzi się działania promujące wartość edukacji skierowane

do osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki oraz pracowników i innych

osób realizujących zadania placówki. Placówka jest pozytywnie postrzegana w środowisku

lokalnym. 

Poradnia realizuje różnorakie przedsięwzięcia i podejmuje działania, w szczególności o charakterze

doradztwa zawodowego, kształtujące postawę uczenia się przez całe życie oraz promujące wartość

edukacji w środowisku lokalnym.

Poradnia podejmuje działania, które wzmacniają odpowiedzialność za własny rozwój klientów korzystających

z usług edukacyjnych. Ankietowani klienci wskazali, że działania prowadzone przez placówkę, w których

uczestniczyli, motywują ich do własnego rozwoju. Uważają, że pozytywny klimat uczenia się tworzy dobra

organizacja pracy, zaangażowanie pracowników, miła atmosfera, prowadzone terapie, konsultacje, współpraca,

integracja oraz osiąganie sukcesów edukacyjnych. Dyrektor oraz pracownicy placówki wyrazili pogląd, iż oferta

skierowana jest do bardzo szerokiego grona odbiorców i pozwala zaspokoić ich potrzeby. Klienci poradni

otrzymują profesjonalne wsparcie w ramach szeroko rozumianej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, takiej

jak: diagnozowanie dzieci i młodzieży, realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspomaganie szkół

i przedszkoli. Ponadto pracownicy placówki udzielają wsparcia nauczycielom w rozwiązywaniu problemów

dydaktycznych i wychowawczych. W ramach terapii psychologicznej pomagają w niwelowaniu zaburzeń u dzieci

i młodzieży, prowadzą grupy dla dzieci z zakłóceniami emocjonalnymi, z zaburzonym zachowaniem oraz
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z zespołem Aspergera. Placówka obejmuje pomocą i wsparciem dzieci i młodzież na wszystkich etapach

edukacji, prowadząc zajęcia specjalistyczne. W ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju obejmuje dzieci

zajęciami z terapii integracji sensorycznej, logopedycznej, behawioralnej, surdopedagogicznej

i tyflopedagogicznej. Dla młodzieży organizowane są warsztaty z poradnictwa zawodowego. Ponadto

prowadzone są liczne terapie dla dzieci z trudnościami w nauce i dysleksją rozwojową. Poradnia na bieżąco

wydaje stosowne opinie i orzeczenia, w których zawarte są wskazania dla rodziców i nauczycieli.

Systematycznie działa Zespół Orzekający, w którym biorą udział rodzice. Cyklicznie realizowane są programy

terapeutyczne w szkołach, między innymi: „Jak reagować na prowokacyjne zachowania uczniów."

Systematycznie organizowane są zajęcia w ramach „Szkoły dla rodziców” i terapia rodzin, które podnoszą ich

umiejętności wychowawcze. Poradnia jako jedna z nielicznych na Śląsku prowadzi nowoczesną terapię RehaCom

oraz Biofeedback. 

 

Rys.1o
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Obszar badania:  Realizowane przez placówkę działania wzmacniają odpowiedzialność za

własny rozwój osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. 

Obszar badania:  Działania realizowane przez placówkę promują wartość edukacji i wpływają

na rozwój lokalnej społeczności.

Oferta placówki skierowana jest do szerokiego grona odbiorców i wpływa na rozwój środowiska

lokalnego. 

Dyrektor, nauczyciele i partnerzy wskazali, iż poradnia wspiera środowisko lokalne, podejmując lub kontynuując

inicjatywy instytucji działających w tym środowisku takich jak: Powiatowy Urząd Pracy i Cech Rzemiosł Różnych

(Ogólnopolski Tydzień Kariery), Stowarzyszenie „Ballo”, Stowarzyszenie Oligos, Stowarzyszenie Razem,

Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej (promocja wartości ekologicznych), Rybnicka Platforma

Poradnictwa Zawodowego (zamieszczanie publikacji), Wojewódzki Ośrodek Metodyczny (szkolenia). Placówka

ściśle współpracuje z Laboratorium Badań Eksperymentalnych Biofeedback przy Akademii im. Jana Długosza

w Częstochowie.

Wymaganie:

Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju 

Poziom spełnienia wymagania: A

Podejmowane przez poradnię różnorodne inicjatywy są adekwatne do potrzeb

środowiska. Placówka współpracuje w sposób celowy z instytucjami i organizacjami działającymi

w środowisku lokalnym. Działalność ta jest użyteczna i ukierunkowana na ich wzajemny rozwój.

Odpowiednio wykorzystując lokalne a nawet ogólnopolskie zasoby, poradnia zapewnia rozwój

klientom - zarówno dzieciom, młodzieży jak i dorosłym. 
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Obszar badania: Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów placówki oraz środowiska

lokalnego i na tej podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju. 

Podejmowane przez poradnie różnorodne inicjatywy są adekwatne do potrzeb środowiska.

Współpraca placówki z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnymi jest celowa

i odpowiada na jego potrzeby. Pracownicy merytoryczni poradni wskazali, że najważniejszymi potrzebami

środowiska są: adaptacja dzieci z zaburzeniami rozwojowymi do lokalnego środowiska i do grupy rówieśniczej

(w tym coraz większa grupa dzieci potrzebująca wczesnego wspomagania rozwoju), wspieranie rodziców

i nauczycieli w wychowaniu i edukacji dzieci, zapobieganie zagrożeniu bezrobociem, wspieranie rozwoju dzieci

z niepełnosprawnością, deficytami rozwojowymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz profilaktyka

uzależnień i działań ryzykownych (patrz rys. 10). Partnerzy w wywiadzie wskazali te same potrzeby, dodając,

że z działalnością placówki w tym zakresie wiążą się nierozerwalnie orzecznictwo, opiniowanie i diagnoza, które

są podstawą do planowania dalszej pracy z wychowankami rodzinnych domów dziecka, ośrodków opiekuńczo -

wychowawczych, szkół specjalnych, integracyjnych i ośrodków pomocy społecznej. Na podstawie orzeczeń

poradni uczniowie kierowani są do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków

Socjoterapii. Partnerzy podkreślili również, że poradnia zapewnia terapię, wprowadzając nowoczesne metody

dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów, np. terapię integracji sensorycznej, Biofeedback (we

współpracy z Laboratorium Badań Eksperymentalnych w Częstochowie) i  RehaCom. W trakcie wywiadu

z partnerami padły również informacje na temat szeregu działań profilaktycznych i integracyjnych

odpowiadających na potrzeby środowiska. Są to imprezy środowiskowe, takie jak np. Rybnickie Dni Promocji

Zdrowia, rozpoczęcie i zakończenie roku terapeutycznego czy Jesienne Spotkania Artystyczne

współorganizowane z Towarzystwem Wspierania Twórczości Dzieci i Młodzieży "Ballo." Przedstawicielka tej

organizacji powiedziała, że widzi, jak środowisko integruje się, a dzieci "są szczęśliwe, że mogą być razem,

bawić się." Wsparcie dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin oraz ich integracja ze środowiskiem to potrzeba

wskazana również przez pozostałych respondentów. W ramach tego wsparcia placówka nawiązała współpracę

z Stowarzyszeniem Olimpiady Specjalne i prowadzi wspólnie program "Młodzi sportowcy." Współpraca poradni

z Centrum Doradztwa i Kształcenia Kadr, Regionalnym Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej i Miejską Komisją

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odpowiada wg nauczycieli i partnerów na potrzebę profilaktyki

uzależnień. Sieć Współpracy i Rozwoju Szkół w Rybniku (zrzeszająca 26 szkół i 36 pedagogów) oraz Rybnicka

Szkoła Przyszłości to przedsięwzięcia wskazane zarówno przez pracowników merytorycznych poradni jak

i partnerów oraz Dyrektora odpowiadające na potrzebę wspomagania pedagogów i nauczycieli rybnickich szkół.

Powstała w tym celu w ramach programu unijnego we współpracy z Zespołem Szkół nr 3 w Rybniku platforma

e-learningowa, która jest podstawą wymiany doświadczeń i dodatkowym źródłem wiedzy. Partnerzy wymienili

ponadto inne potrzeby środowiska, które zaspokaja Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Rybniku:

wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci i ich edukacja (Szkoła dla rodziców, prelekcje), szczególnie w zakresie

zaburzeń rozwojowych, pomoc młodzieży z problemami adaptacyjnymi, poradnictwo zawodowe (współpraca

z Powiatowym Urzędem Pracy w Rybniku - współtworzenie rybnickiej platformy poradnictwa zawodowego,

warsztaty zawodoznawcze) czy wsparcie zespołów interdyscyplinarnych działających na terenie miasta.

Poradnia odpowiada też na potrzeby środowiska, organizując pomoc w sytuacjach krytycznych (interwencje

kryzysowe) oraz organizując praktyki studenckie.

 



Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 12/22

      

Rys.1o
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Rys.2o
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Obszar badania:  Placówka w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej

działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. W

placówce stwarza się warunki do wyrażenia opinii o jej funkcjonowaniu w środowisku lokalnym.

Opinie te są wykorzystywane do doskonalenia pracy placówki. 

Placówka współpracuje w sposób celowy z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku

lokalnym.

Współpraca placówki z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnymi jest celowa,

odpowiada na jego potrzeby i  pozwala na rozwój dzięki wzajemnemu wsparciu. Poradnia udziela

ukierunkowanego wsparcia swoim klientom na podstawie orzeczeń, opinii i diagnoz. W tym celu, jak zauważył

w ankiecie pan Dyrektor, poradnia wymienia się doświadczeniami z innymi placówkami tego typu, bierze udział

w superwizjach i doposaża pracowników merytorycznych w nowe testy diagnostyczne. Aby rozpoznać potrzeby

pedagogów, nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowo - wychowawczych przeprowadzono wśród nich

ankiety, które wskazały oczekiwania pracowników tych placówek. Pan Dyrektor w ankiecie zaznaczył,

że w związku z wyrażoną przez pedagogów szkolnych potrzebą wsparcia i wymiany doświadczeń powstała Sieć

Współpracy i Rozwoju Szkół w Rybniku. Służy ona pomocą również dyrektorom i nauczycielom. Organizowane

są też cykliczne spotkania z pedagogami, dyrektorami szkół i innych poradni, sądem, Ośrodkiem Pomocy

Społecznej oraz konferencje szkoleniowe (we współpracy m. in. z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym,

Rybnickim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej), które również wynikają wg Dyrektora placówki z silnej potrzeby

wymiany doświadczeń i uzyskania dodatkowej wiedzy. Instytucje współpracujące z poradnią również

wspomagają ją w realizacji zadań wpływających na rozwój placówki i tym samym na rozwój jej klientów (patrz

Tab.1). 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób wspomagają Państwo placówkę w realizacji zadań wpływających na jej rozwój i

rozwój odbiorców usług edukacyjnych? (8595)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 analiza przypadków, wspólne doskonalenia z innymi

poradniami

2 wspólna organizacja Rybnickich Dni Promocji Zdrowia

3 pomoc w zapraszaniu ciekawych gości na imprezy

organizowane przez poradnię

4 inspiracja - zgłaszanie problemów, prośba o pomoc Nasze potrzeby są najlepszym bodźcem

5 dostarczanie materiałów edukacyjnych Dzięki współpracy poradnia ma ulotki i plakaty jak

skorzystać z pomocy antyalkoholowej.

6 stwarzanie możliwości kierowania klientów na terapie,

których placówka nie organizuje

Współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej – w

zadaniach poradni nie ma terapii uzależnień, ale mają

możliwość wysłania dziecka na terapię. Ośrodek ten

proponuje terapię dla dorosłych i to w poradni dowiadują

się, gdzie szukać pomocy. Ta współpraca daje efekty.

7 wymiana informacji
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Obszar badania:  Współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny

rozwój. 

Wspólne działania poradni dla rozwoju instytucji i organizacji działających w środowisku lokalnym

są użyteczne i ukierunkowane na ich wzajemny rozwój.

Poradnia systematycznie współpracuje z rybnickimi szkołami dzięki wypracowanym wspólnie porozumieniom

i zapewnia im celowe i użyteczne wsparcie. Pan Dyrektor zaznaczył w wywiadzie, że placówka zaspokaja

potrzeby środowiska w zakresie diagnozy (obejmuje ona m. in. niepowodzenia szkolne, zaburzenia wymagające

specjalistycznej pomocy psychologicznej, które diagnozowane są we współpracy z Poradnią Zdrowia

Psychicznego), terapii, profilaktyki oraz wspomagania i wsparcia. Poradnia systematycznie organizuje Szkołę dla

Rodziców czyli Warsztat Umiejętności Wychowawczych, warsztaty zawodoznawcze. Stale działa Zespół

Orzekający, wydając stosowne orzeczenia (możliwość udziału rodziców w zespole). Na bieżąco realizuje

programy profilaktyczne w szkołach i przedszkolach oraz dni otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Powyższe działania nie byłyby możliwe, podkreślił w wywiadzie Pan Dyrektor, bez stałej współpracy z wieloma

instytucjami działającymi w środowisku. Placówka ma wsparcie lekarza, lekarzy psychiatrów oraz psychologów

z Poradni Zdrowia Psychicznego. Organizacja konferencji z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym, Zespołem

Szkół Budowlanych to wzajemna wymiana doświadczeń. Terapeuci korzystają z systematycznych superwizji.

Dzięki wprowadzeniu nowych metod terapeutycznych zwiększa się zakres i efektywność udzielanej pomocy.

Dodatkowe fundusze, przyznane przez organ prowadzący, na zwiększenie liczby godzin terapii logopedycznej

oraz terapii integracji sensorycznej spowodowały, że zwiększyła się liczba dzieci, którym można było pomóc. Jak

zauważyli w wywiadzie partnerzy, dzięki wsparciu różnych instytucji, współpracujących z poradnią, możliwe jest

organizowanie wspólnych imprez integracyjnych, promujących talenty dzieci, obozów terapeutycznych,

konferencji i udzielanie wieloaspektowego wsparcia. Zauważyli oni również wzrost zaufania klientów do wiedzy

i umiejętności pracowników merytorycznych poradni. Wielorakie korzyści, jakie wg partnerów odnosi środowisko

ze współpracy z poradnią, obrazuje Tabela nr 1. 

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę wymienić najważniejsze korzyści, jakie odnosi środowisko ze współpracy z placówką.

(7977)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 właściwa diagnoza Niesamowita jest rola właściwej diagnozy i wtedy

wszyscy trafiają tam, gdzie najlepiej się mogli rozwinąć.

W końcu trafiają tam, gdzie najlepiej się czują i gdzie

mogą się rozwinąć.

2 orzecznictwo Diagnoza i orzecznictwo to punkt wyjścia.

3 stała pomoc psychologów i pedagogów W szkole dla uczniów z upośledzeniem,współpraca sięga

poza orzeczenia do stałej pomocy. (...) Wielkim

udogodnieniem jest to, że poradnia przychodzi do nas,

uwzględnia opinie naszych pedagogów.
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Numer Treść odpowiedzi Cytaty

4 promocja talentów artystycznych dzieci Organizujemy wspólnie wystawy w ramach różnych

imprez. (...) Dzięki współpracy towarzystwa i poradni

dzieci mają szanse udziału w konkursach, pokazania

prac na wystawach, a rodzice mogą przeżyć sukces

razem z dziećmi.

5 terapia, zajęcia socjoterapeutyczne, pomoc

logopedyczna

Dostajemy dużo o wsparcia –zajęcia socjoterapeutyczne,

pomoc logopedyczną. Wszyscy pracownicy wspomagają

nasza pracę, jest to bardzo ważne. Dzieci, które były

bardzo zaburzone, potrafiły osiągnąć bardzo wiele dzięki

badaniom i pomocy poradni. Wymagania nam stawiane

były wspierane przez PPP.

6 rozwiązywanie problemów nieletnich, rodzin objętych

procedurą niebieskiej karty

Rozwiązywanie problemów u osób nieletnich – mamy

pogadanki z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, polecamy

kontakty z poradnią, robi to również dzielnicowy,

szczególnie, gdy założona jest niebieska karta. W szkole

i poza szkołą lepiej radzą sobie podopieczni, gdy mają

kontakt z poradnią.

7 wsparcie dla rodziców Efektem szkoleń dla rodziców ze Stowarzyszenia Razem

jest terapia integracji sensorycznej dla przedszkolaków

na miejscu w placówce. To dla nas bardzo ważne.

8 poradnictwo zawodowe Działka poradnictwa jest ważna, bo wybieramy coś na

życie. Skoro doradców nie ma w szkołach, to zadaniem

poradni jest wcielanie w życie poradnictwa w szkołach.

Urząd pracy tam nie dociera, a jak tam się trafia, to już

jest późno. Jest też platforma poradnictwa zawodowego.

9 wsparcie dla pedagogów szkolnych Pani pedagog wypracowała formę współpracy – nasza

pni pedagog przyjeżdża raz w tygodniu i zawsze

konsultuje z pracownikami poradni przypadki trudne i

natychmiast mamy pomoc, bo czas jest bardzo ważny.

10 szybkie działanie dzięki sprawnej wymianie informacji i

wsparciu

W ramach współpracy poradni – część dzieje się na

telefon albo faksem, bo dzieci przemieszczają się i musi

za tym iści wiedza o tym dziecku, diagnoza, kwestia

kontynuacji terapii jest tu istotna. Rodzic ma poczucie,

że jest zabezpieczony. Dzieje się to szybko, sprawnie.

11 obozy terapeutuczne dla dzieci i młodzieży "Organizujemy obozy terapeutyczne i organizacja

techniczna leży po naszej stronie. Kwalifikacja na obóz

to praca poradni. Rodzice chętnie wysyłają z nami

dzieci."
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Numer Treść odpowiedzi Cytaty

12 inspiracja do rozwoju zawodowego i wsparcie dla

kształcenia dzieci niedowidzących

Ostatnio poradnia zaskoczyła nas, bo zauważa, jakie są

potrzeby środowiska. Mamy dzieci niedowidzące,

dowożone daleko. Jest zamysł w Rybniku, żeby utworzyć

takie klasy. Dyrektor poradni zapytał, czy mam chętnych

nauczycieli na studia tyflopedagogiczne, żeby mogli

uczyć. Oczywiście są chętni. Wiadomo, że dziecko, które

tak daleko dojeżdża, jest mniej skupione, a tu na

miejscu może lepiej wykorzystać czas.
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Obszar badania: Wykorzystywane przez placówkę zasoby środowiska lokalnego wpływają na

rozwój osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki.

Działania podejmowane przez placówkę we współpracy ze środowiskiem lokalnym wpływają

na rozwój klientów poradni.

Placówka, wykorzystując zasoby środowiska lokalnego, wpływa na rozwój swoich klientów. W wywiadzie

zarówno Dyrektor poradni jak i współpracujący z nią partnerzy wskazali, że rozwój ten jest wyraźnie widoczny.

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Razem możliwe są edukacja i wsparcie rodziców dzieci

niepełnosprawnych. Jeden z partnerów podczas wywiadu podkreślił znaczenie tej działalności: "Rodzicom

objaśnia się, na czym polegają zaburzenia, na czym polega terapia SI (integracji sensorycznej). To dobrze, bo

wzrasta wiedza rodziców. Wiedzą, jakie są dostępne terapie, jakiej pomocy mogą się spodziewać. Rodzic jest

bardziej świadomy i wie, jak pomóc dziecku." Wykorzystując wsparcie Towarzystwa Wspierania Twórczości

Dzieci i Młodzieży "Ballo" podczas organizowanych cyklicznie Jesiennych Spotkań Artystycznych podopieczni

poradni mogą pokazywać swoje prace na wystawach i mieć poczucie sukcesu.  Dzięki współpracy

z Stowarzyszeniem Olimpiady Specjalne dzieci odnoszą sukcesy w wielu dyscyplinach sportowych. Wymienieni

wyżej respondenci zauważyli, że dzięki odpowiednio dobranej terapii i wsparciu pracowników poradni widoczny

jest wyraźny progres podopiecznych. Dzieci i młodzież mogą dodatkowo liczyć na wsparcie w miesiącach

wakacyjnych, podczas których organizowane są we współpracy z Regionalnym Towarzystwem Oświaty

Zdrowotnej obozy terapeutyczne. Uzupełnieniem podjętych działań są niekonwencjonalne terapie przy użyciu

specjalistycznego sprzętu - Biofeedback i RehaCom. Cennym źródłem pomocy w prowadzeniu terapii

Biofeedback jest współpraca z Laboratorium Badań Eksperymentalnych w Częstochowie. Uczestniczący

w wywiadzie partnerzy stwierdzili, że wnioski dotyczące rozwoju klientów czerpią z bezpośrednich obserwacji

i rozmów, a także z badań wewnętrznych (ewaluacji wewnętrznej), informacji zwrotnych od podopiecznych,

rodziców, dyrektorów szkół (np. z ankiet ewaluacyjnych po warsztatach, zajęciach i terapiach indywidualnych).

Dyrektor rybnickiej poradni dodał w wywiadzie, że dodatkowym źródłem informacji jest stały monitoring

zapotrzebowania rybnickich placówek oświatowych na ofertę placówki.

Wymaganie:

Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych

Poziom spełnienia wymagania: B

W placówce analizuje się wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych, w tym wyniki ewaluacji

wewnętrznej. Analizy prowadzą do wniosków i rekomendacji, na podstawie których przygotowuje

się ofertę placówki, planuje się i podejmuje różne działania. Poradnia monitoruje i analizuje

realizację oferty. Wnioski z analiz są wdrażane, a oferta poradni jest modyfikowana w miarę

potrzeb. Doskonali własna pracę, uwzględniając systematycznie pozyskiwane informacje na temat

rozwoju osób, instytucji i organizacji, które skorzystały z jej oferty.
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Obszar badania:  W placówce analizuje się wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych, w tym

wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i

rekomendacji, na podstawie których przygotowuje się ofertę placówki, planuje się i podejmuje

działania. 

W placówce analizuje się wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych, w tym wyniki ewaluacji

wewnętrznej. Analizy prowadzą do wniosków i rekomendacji, na podstawie których przygotowuje

się ofertę placówki, planuje się i podejmuje różne działania.

Dyrektor poradni wskazał przykłady wniosków sformułowanych na podstawie analizy badań wewnętrznych

i zewnętrznych, na podstawie których planuje się i realizuje działania. W oparciu o wnioski z ewaluacji

wewnętrznej badającej zadowolenie rodziców z diagnoz, terapii indywidualnych i grupowej dzieci 5 i 6 - letnich,

skrócono termin oczekiwania na diagnozę, zwiększono ilości godzin na terapię logopedyczną, opracowano ulotki

zapewniające odpowiednią promocję placówki. W 2012 roku przeprowadzono badanie ankietowe pracowników,

które dotyczyło ich potrzeb, mocnych i słabych ich stron oraz kierunku rozwoju poradni. Badanie to pozwoliło

wzbogacić ofertę placówki o terapię behawioralną, Biofeedback, RehaCom, dokonać modyfikacji planu pracy

pracowników oraz wydłużyć czas pracy placówki. Natomiast w 2013 roku badania ankietowe, badające efekty

pracy pracowników merytorycznych, przyczyniły się do zakupu nowych narzędzi diagnostycznych (testów,

sprzętu). Na bieżąco badana jest jakość pracy w terenie za pomocą kart pracy. Pracownicy poradni również

badają skuteczność swojej pracy z klientami i współpracują w tym celu z różnymi instytucjami i organizacjami.

Zebrane informacje służą im do modyfikowania planu pracy placówki na dany rok, wymiany doświadczeń,

wzajemnego inspirowania się w obszarze diagnoz i terapii, bieżącej współpracy z dyrektorami i nauczycielami

przedszkoli i szkół, systematycznego wspierania nauczycieli a w szczególności pedagogów. 
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Rys.1o

Obszar badania:  Realizacja oferty i działania podejmowane w placówce są monitorowane i

analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane. 

Placówka monitoruje i analizuje realizację oferty. Wnioski z analiz są wdrażane, a oferta poradni

jest modyfikowana w miarę potrzeb.

Realizacja oferty placówki i podejmowane działania są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby

modyfikowane. Dyrektor w wywiadzie stwierdził, że monitoruje takie działania, jak: nabywanie dodatkowych

kwalifikacji przez pracowników merytorycznych, pracę diagnostyczną i terapeutyczną, przygotowywanie opinii

i orzeczeń, realizację projektów i inicjatyw we współpracy z instytucjami i organizacjami. Pracownicy poradni

podejmują działania monitorujące proces terapeutyczny poprzez wykonywanie badań kontrolnych, wywiady,

obserwacje, rozmowy. Stosują ankiety ewaluacyjne po zakończonych szkoleniach i terapiach. Na podstawie

sformułowanych wniosków z monitorowania pracownicy podejmują różnorodne działania, między innymi:

prowadzone są badanie nowymi narzędziami (baterie diagnostyczne ujednoliciły proces diagnostyczny dysleksji

rozwojowej), poprawiono efektywność pracy, uzupełniono wykształcenie w zakresie surdopedagogiki,

tyflopedagogiki oraz terapii behawioralnej. Zakupiono nowy sprzęt terapeutyczny oraz uzupełniono bazę testów

psychologicznych. Powstały nowe programy profilaktyczno - wychowawcze, które są odpowiedzią

na zapotrzebowanie uczniów rybnickich szkół.
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Obszar badania:  Placówka doskonali własną pracę uwzględniając systematycznie pozyskiwane

informacje na temat rozwoju osób, instytucji i organizacji, które skorzystały z oferty placówki.

Poradnia doskonali własną pracę, uwzględniając systematycznie pozyskiwane informacje na temat

rozwoju osób, instytucji i organizacji, które skorzystały z jej oferty.

W wyniku przeprowadzonych ankiet stworzono dopasowaną do potrzeb klientów ofertę oraz zawarto

porozumienia na rzecz całościowego wspomagania rybnickich przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji

zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. W celu pozyskiwania informacji na temat rozwoju osób

korzystających z usług, placówka prowadzi analizy planów pracy grup eksperckich (pedagodzy, psycholodzy,

logopedzi, doradcy zawodowi, terapeuci integracji sensorycznej). Systematycznie przeprowadzane są

superwizje dla pracowników poradni. 
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