
50-lecie 

Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Świętochłowicach



JAK POWSTAWAŁA PORADNIA?
 



JAK POWSTAWAŁA PORADNIA?

Poradnie Wychowawczo-Zawodowe 
powołane zostały do życia od 1 stycznia 
1964 roku na mocy zarządzenia Ministra 
Oświaty. Zastąpiły one dotąd istniejące przy 
TPD poradnie psychologiczne                         i 
społeczno-wychowawcze. Organizacją 
świętochłowickiej poradni zajął się                 
        ś.p. mgr Marian Nosal - psycholog,         
              który wspólnie z pedagogiem p. 
mgr Marią Pielka-Pabjan - doprowadził do 
aktu powołania tej instytucji.



JAK POWSTAWAŁA PORADNIA?



JAK POWSTAWAŁA 
PORADNIA?



JAK POWSTAWAŁA PORADNIA?

1 stycznia 1969 roku rozpoczyna swą 
działalność  Miejska Poradnia 
Wychowawczo-Zawodowa z siedzibą w 
przybudówce Szkoły Podstawowej Nr 4. 
Zatrudnione są tylko dwie osoby - 
organizatorzy poradni. 
Nad całokształtem pracy czuwa mgr 
Marian Nosal. Pod koniec tego samego 
roku kierownictwo obejmuje mgr Maria 
Pielka-Pabjan. W tym samym czasie 
zatrudniona zostaje mgr Krystyna 
Machul - pedagog.

 



Trzy siedziby poradni

1 stycznia 1969 - 1987

Siedziba: Przybudówka Szkoły 
Podstawowej Nr 4.



Trzy siedziby poradni

1987 - 2011

Siedziba: 
Budynek po zlikwidowanej Szkole 
Podstawowej nr 15



Trzy siedziby poradni

od 2011 do chwili obecnej
Siedziba: ul. Sądowa 1



JAK POWSTAWAŁA PORADNIA?

1993 rok - zgodnie z zarządzeniem MEN z dnia 
11.06.1993r. Poradnia Wychowawczo-Zawodowa 
została przekształcona w Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną.
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JAK POWSTAWAŁA
 PORADNIA?



JAK POWSTAWAŁA PORADNIA?



JAK POWSTAWAŁA PORADNIA?

POCZĄTKOWE GODZINY PRACY PORADNI : przynajmniej dwa razy 
popołudniu
OBECNE GODZINY PRACY PORADNI : poniedziałek- piątek 8-18



DYREKTORZY PORADNI

mgr Marian Nosal 
01.1969 - 10.1969



DYREKTORZY PORADNI

mgr Maria Pielka-Pabjan
09.1969 - 08.1975



DYREKTORZY PORADNI

mgr Krystyna Machul
09.1975 - 08.1980



DYREKTORZY PORADNI

mgr Teresa Dragan
09.1980 - 08.1986



DYREKTORZY PORADNI

mgr Marek Pawłowski
09.1986 - 08.1989



DYREKTORZY PORADNI

mgr Maria Kijak-Parzybut 
09.1989 - do 08.2017



DYREKTORZY PORADNI

mgr Leszek Wacławczyk
od 09.2017 – do chwili obecnej



JUBILEUSZE
30-LECIE

1999



JUBILEUSZE
40-LECIE

2009



CO OFERUJE PORADNIA?

Poradnia udziela pomocy dzieciom, młodzieży, ich 
rodzicom, wychowawcom i nauczycielom z placówek 
oświatowych mieszczących się na terenie Świętochłowic, 
jak również dzieciom nieuczęszczającym do szkoły 

                                             (przedszkola) oraz ich         
rodzicom zamieszkałym na 

terenie miasta. Pracownicy placówki 
zapewniają poczucie 

bezpieczeństwa, akceptację i 
dyskrecję



CO OFERUJE PORADNIA?
Pomoc psychologiczną:
– diagnoza psychologiczna
– terapia indywidualna 
dzieci i młodzieży
– terapia rodzinna
– wsparcie emocjonalne dzieci i młodzieży
– wsparcie rodziców dzieci ze
  specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  nadpobudliwością
– stymulacja rozwoju małego dziecka
– interwencja w sytuacjach kryzysowych



CO OFERUJE PORADNIA?
Pomoc logopedyczną:
– diagnoza logopedyczna
– terapia logopedyczna
– stymulacja rozwoju mowy
– rozwijanie umiejętności 

komunikacyjnych
 



CO OFERUJE PORADNIA?
Doradztwo edukacyjno-zawodowe:
– diagnoza predyspozycji zawodowych
– zajęcia grupowe dla uczniów w ramach
  programu „Tu jest moje miejsce”
– pomoc w wyborze ścieżki kształcenia
– indywidualny plan działania



CO OFERUJE PORADNIA?
Pomoc pedagogiczną:
– diagnoza pedagogiczna
– przesiewowe badania słuchu 

i wzroku
– indywidualna i grupowa terapia
  dzieci ze specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się
– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
– stymulacja rozwoju małego dziecka
– terapia surdopedagogiczna
– terapia tyflopedagogiczna



CO OFERUJE PORADNIA?
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:
– rehabilitacja
– terapia SI
– terapia logopedyczna
– terapia psychologiczna
– terapia pedagogiczna w tym:
       surdopedagogiczna
       tyflopedagogiczna
       oligofrenopedagogiczna



CO OFERUJE PORADNIA?
Wspomaganie szkół, 
przedszkoli i placówek
Sieć współpracy 
i samokształcenia:
– grupa wsparcia dla pedagogów 
i psychologów szkolnych
– grupa wsparcia dla doradców 
zawodowych
– grupa wsparcia wychowawców 
przedszkoli
– grupa wsparcia dla logopedów
– grupa wsparcia dla nauczycieli z krótkim 
stażem pracy



CO OFERUJE PORADNIA?
Pomoc dla szkół i przedszkoli:
– treningi integracyjno-adaptracyjne dla 
klas pierwszych
– „Mobilna Rekraacja Muzyczna”
– szkolenia Rad Pedagogicznych
– konsultacje dla nauczycieli,
   pedagogów i psychologów 
   szkolnych
– realizacja programów 
  profilaktyczno-
  edukacyjno-wychowawczych
– udział w zebraniach 
   dla rodziców



STRONA INTERNETOWA



FACEBOOK



STATYSTYKI

Liczba 
pracowników

28



STATYSTYKI

Liczba przebadanych dzieci

Od roku 1990 do 2019 

30.088



STATYSTYKI

Liczba kart indywidualnych na dzień 
05.11.2019r. 

21.750 



Dziękuję za uwagę 
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