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Badania     przesiewow  e  dla     dzieci  realizujących  program  rocznego  przygotowania
przedszkolnego  .   

Poradnia  Psychologiczno  – Pedagogiczna  w Gorlicach  informuje,  że  w roku szkolnym  2017/2018.
prowadzone będą przesiewowe badania dzieci realizujących program rocznego przygotowania przedszkolnego
na terenie przedszkoli, oddziałów  rocznego przygotowania przedszkolnego w szkołach.

Cel badania:
 prowadzone badania przesiewowe pozwolą na określenie poziomu wiadomości i umiejętności dzieci

realizujących program przygotowania przedszkolnego,
 wczesne  wykrycie  przejawianych  trudności  pozwoli  na  zaplanowanie  pracy  oraz  pomoc

i  oddziaływania  korekcyjno-  kompensacyjne.  Celem  tego  jest  udzielenie  wsparcia  dzieciom,  aby
zapewnić im pomyślny start w szkole.

Sposób badania:
I Etap

Badania odbędą się na terenie szkoły
Badane będą następujące funkcje i umiejętności dziecka:

 wiadomości ogólne  obszar edukacji matematycznej
 motoryka mała  lateralizacja 
 analiza i synteza wzrokowa  orientacja w schemacie ciała
 spostrzeganie słuchowe

Termin realizacji i ilość objętych diagnozą dzieci:
        Badania będą prowadzone na terenie szkoły  wśród tych dzieci, których rodzice wyrażą pisemną zgodę na
badanie przesiewowe.

Podejmowane działania po zakończeniu i opracowaniu badań:
 

II-Etap
Po  zakończeniu  i  opracowaniu  badań,  na  terenie  przedszkola/  szkoły   przeprowadzone  zostaną

konsultacje  z  rodzicami  dzieci.  Rodzice  dzieci  z  niewielkimi  deficytami  w  funkcjonowaniu  poznawczym
otrzymają wskazówki dotyczące usprawniania tych funkcji.

III-Etap
Rodzicom  dzieci  z  większymi  trudnościami  zaproponowane  zostanie  pogłębione  badanie

psychologiczno – pedagogiczne w PPP oraz zostaną udzielone wskazówki i ewentualna terapia.

IV-Etap
Po zakończeniu badań przesiewowych i przeprowadzonych konsultacjach z rodzicami każde dziecko

objęte pełnym badaniem otrzyma opinię psychologiczno – pedagogiczną z zaleceniami do pracy.

Przeprowadzający badania:
Psycholog ; mgr Anna Wójcikiewicz
Pedagog: mgr Anna Lepa          
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