
Pierwszy semestr roku szkolnego 2017/2018 stanowił kontynuację procesowego wspomagania 

szkół/przedszkoli powiatu pszczyńskiego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną  

w Pszczynie i Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką Filię w Pszczynie. 

Do wszystkich placówek została skierowana oferta procesowego wspomagania. Zawierała ona 

propozycję współpracy dla nowych placówek oraz kontynuację wspierania placówek 

oświatowych, uczestniczących w programie wspomagania. Dla tych placówek została 

przygotowana propozycja spotkań szkoleniowych i działań rozwojowych, które zostały 

opracowane na podstawie wniosków i rekomendacji, zgłaszanych przez Nauczycieli po 

realizacji projektu ukierunkowanego na kompetencje kluczowe uczniów 

W okresie kolejnej reformy, jesteśmy świadkami ożywionej dyskusji i licznych emocji wokół 

współczesnej edukacji. Dyskusja ta toczy się na różnych płaszczyznach i w różnych 

środowiskach. Ten wyjątkowy czas sprzyja wielu uogólnieniom, a nawet uproszczeniom  

w odniesieniu do polskiej szkoły. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie jak zmienić szkołę 

chętnie także sięgamy do obcych wzorów, poszukując inspiracji i odpowiedzi na pytanie: jaka 

powinna być edukacja naszych dzieci. Nie brakuje nawoływania do zmiany, która w wielu 

przestrzeniach życia społecznego staje się wszechobecna, a nawet do likwidacji szkoły  

i wymyślenia jej od nowa. 

Dzisiaj, jak nigdy dotąd, potrzeba nam szczerej rozmowy o szkole, jej potrzebach  

i kierunkach rozwojowych. Jesteśmy to winni naszym dzieciom, młodzieży, nauczycielom  

i rodzicom. Nie możemy udawać, że krytyka szkoły, tak łatwo wypowiadana, pomoże młodemu 

pokoleniu, a zmiana dokona się sama. Gotowość do rozmowy o edukacji jest wielkim 

wyzwaniem, przed którym stoi nasza lokalna społeczność. Wszyscy jesteśmy za to 

odpowiedzialni. Szkoła funkcjonuje często w samotności,  przy zamkniętych drzwiach, 

zanurzona w kulturze wszechobecnego oceniania,  ale także w braku konfrontacji z otaczającą 

ją  rzeczywistością. Kto może ją wspierać, kto i kiedy może ją zrozumieć?  

Powyższa refleksja i szczególny czas zmagania się naszych placówek z nowymi zadaniami 

stanowi dla naszej poradni podstawę poszukiwania takich obszarów wspomagania, aby 

odpowiadały one nie tylko na potrzeby placówki, ale wspierały je w nowej rzeczywistości.  

W praktyce oznacza to, że wcześniejsze plany w ramach organizacji procesowego 

wspomagania musiały ulec przewartościowaniu  i dostosowaniu do potrzeb zgłaszanych przez 

placówki.  

W kontekście powyższych refleksji, nasze procesowe wspomaganie w roku szkolnym 2017/18  

przebiega  pod hasłem „Zrozumieć szkołę”. Zrozumieć - to poznać, wspierać, tworzyć 

przestrzeń dla rozwoju, unikać ocen uproszczonych i uogólnień, po prostu czasami trzeba 

szkole/przedszkolu mądrze i z sercem towarzyszyć. Poznać z perspektywy instytucji 

zewnętrznej, zrozumieć, to szukać przyczyn problemów w szerokim otoczeniu społecznym. 

Początek roku szkolnego 2017/2018, to jednocześnie czas  wdrażania nowego ustroju 

szkolnego, nowych podstaw programowych i licznych aktów prawnych regulujących pracę 

placówek oświatowych. Wśród tych, które związane są w sposób szczególny z zadaniami PPP  

pojawiły  się zadania wynikające z organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  



w szkołach/przedszkolach oraz konstruowania planów wychowawczo-profilaktycznych  

w oparciu o nowe przepisy. Przygotowując ofertę wspomagania w bieżącym roku szkolnym  

zaplanowano następujące zadania: 

1. Refleksja, gdzie jesteśmy, czego potrzebujemy w organizacji procesowego 

wspomagania?  

2. Wsparcie placówek w realizacji zadań wynikających z organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w placówkach 

3. Udział PPP w opracowaniu i wdrażaniu „Planu wspomagania  placówek w zakresie 

kształtowania kompetencji kluczowych uczniów na lata 2018-2019 w gminie Pszczyna.  

4. Moderowanie spotkań dialogowych z rodzicami  

5. Organizacja spotkań integracyjnych w placówkach po wprowadzeniu nowej sieci szkół 

6. Oferta wsparcia nauczycieli w rozwoju osobistym 

7. Doskonalenie wokół kompetencji kluczowych 

 

W I semestrze roku szkolnego spotkania szkoleniowe w pszczyńskich placówkach odbyły się: 

 Spotkania informacyjno-diagnostyczne: ZSP nr 2 w Pawłowicach, SP nr 3 w Pszczynie, 

PP nr 7 w Pszczynie 

 „Jak rozwijać kompetencje kluczowe?”Spotkanie szkoleniowe w ZSP w Studzienicach 

 „Podaj dziecku rękę - pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle nowych 

uregulowań prawnych” w SP nr 6,7,8,12, 14 oraz SP w Frydku 

 „Praca zespołowa jako przestrzeń kształtowania umiejętności uczenia się ZSP nr 2  

w Pawłowicach” 

 Spotkanie dialogowe w SP we Frydku – „Rodzice partnerami szkoły”. 

Wszystkim Dyrektorom placówek oraz Nauczycielom i Rodzicom składam serdeczne 

podziękowania za udział w Powiatowym Programie Wspomagania. 
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