Szkoła/Placówka:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łukowie

Najważniejsze osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2021/22:
1. Sukces grupy realizującej zajęcia grupowe wg autorskiego programu „Razem być”. Uczestnicy
wraz z prowadzącymi zajęcia mgr Magdaleną Mojską-Sadowską oraz mgr Iwoną Połeć zostali
laureatami ogólnopolskiego konkursu WY:MYŚL KWALIFIKACJĘ organizowanego przez
Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie uzyskując nagrodę w formie karty podarunkowej
w wysokości 2000 złotych.
2. Osiągnięcia w dziedzinie pomocy psychologiczno-pedagogicznej są trudno mierzalne. Jednak
z obserwacji i informacji zwrotnych wnioskujemy, że nasze działania pomocowe uznawane są
przez rodziców za atrakcyjne i skuteczne, o czym świadczy duże zainteresowanie udziałem
dzieci w zajęciach terapeutycznych. Istotnie poprawia się jakość interakcji dzieci z rodzicami,
zacieśniają się więzi rodzinne, sprawniej działa komunikowanie się w rodzinie, co jest
efektem wdrożenia działań pomocowych w ramach realizowanych w poradni programów
profilaktycznych skierowanych do dzieci/ uczniów, rodziców i nauczycieli. Łącznie w roku
szkolnym różnymi formami wsparcia terapeutycznego realizowanego na terenie poradni
objęliśmy ponad 700 osób, w tym w zajęciach indywidualnych uczestniczyło 289
dzieci/uczniów, w zajęciach grupowych 377 dzieci/uczniów, 50 rodziców w warsztatach
umiejętności wychowawczych, 5 rodzin w wideotreningu komunikacji. W ramach pośrednich
form wsparcia w procesie diagnostycznym wykonaliśmy ok. 2500 diagnoz
specjalistycznych.
3. Realizowaliśmy z powodzeniem zadania wspomagania placówek oświatowych oferując
zajęcia dla dzieci i uczniów, wsparcie rodziców, szkolenia dla rad pedagogicznych i pomoc
indywidualną dla nauczycieli i specjalistów na terenie placówek oświatowych powiatu
łukowskiego. Nasze zadania statutowe realizowaliśmy w 2 żłobkach, 6 przedszkolach, 20
szkołach podstawowych, 2 szkołach ponadpodstawowych. Z naszej oferty pracy w terenie
skorzystało: 47 dzieci w wieku żłobkowym, 394 uczniów szkół podstawowych i
ponadpodstawowych. Jesteśmy dużym wsparciem dla rodziców i nauczycieli, o czym może
świadczyć bardzo duża liczba ponad 1200 udzielonych konsultacji.
4. Pomimo trudnej sytuacji epidemicznej poradnia przez cały rok szkolny realizowała swoje
zadania statutowe w formie stacjonarnej zapewniając klientom stałą, bezpośrednią
dostępność pomocy, co niejednokrotnie było dla nas dużym wyzwaniem.

Najważniejsze wydarzenia w życiu szkoły/placówki w roku szkolnym 2021/2022:
 Udział grupy „Razem Być” w warsztatach Desing Thinking prowadzonych przez pracowników
IBE w ramach konkursu WY:MYŚL KWALIFIKACJĘ.
 Trzydniowa wycieczka w Góry Świętokrzyskie jako realizacja nagrody dla laureatów konkursu
WY:MYŚL KWALIFIKACJĘ (grupa „Razem Być”).
 Ognisko w Centrum Promocji Drewna – Rezerwat Jata dla rodzin i dzieci realizujących zajęcia
z wszystkich grup „Wyspa zabaw”.

 Wycieczka do farmy Eurostruś i do zamku w Liwie w ramach realizacji Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (3
grupy: „Apteczka”, „Podróże”, „Przyjaciele Zippiego”).
 Wycieczka do Warszawy – manufaktura czekolady, wystawa Discovery kosmos, Teatr Małego
Widza w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (3 grupy: „Apteczka”, „Podróże”,
„Przyjaciele Zippiego”).
 Warsztaty wielkanocne dla dzieci realizowane przez Muzeum Regionalne w Łukowie (3 grupy:
„Apteczka”, „Podróże”, „Przyjaciele Zippiego”).
 Warsztaty kosmetyczne dla dzieci organizowane przez LA LA LAS (3 grupy: „Apteczka”,
„Podróże”, „Przyjaciele Zippiego”).
 Spotkanie z Pawłem Głowackim z Łukowskiego Klubu Karate Kyokushin „MAWASHI”,
reprezentantem Polski na mistrzostwach świata w Tokio (1 grupa „Podróże w nas i wokół
nas”).
 Wycieczka do Woskrzenic i Białej Podlaskiej w ramach realizacji Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (3
grupy „Apteczka”, „Podróże”, „Przyjaciele Zippiego” ).
 Udział pracowników Poradni w projekcie Lubelscy Liderzy Edukacji Włączającej – realizacja
jednej ze ścieżek szkoleniowych w wyniku współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Białej
Podlaskiej.
 Udział w Programie Rozwojowym dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych realizowanym
przez Instytut Edukacji Pozytywnej.
 Udział w projekcie “Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w
zakresie sposobu korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających
pracę zdalną.”
 Sprawne wdrożenie procesu diagnostyczno-orzeczniczego dzieci narodowości ukraińskiej
oraz organizowanie skutecznych działań pomocowych skierowanych do uchodźców
z Ukrainy.
 Przyłączenie się do obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu - akcja „Nie bądź
zielony w temacie autyzmu – bądź niebieski!” oraz obchodów Światowego Dnia Zespołu
Downa - akcja „Kolorowe skarpetki życzliwości” .
 Udział w akcji „Kolorowe kredki” na rzecz organizacji charytatywnych.

