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„ Pozwólmy dziecku doświadczyć, eksperymentować, dowiadywać się  

i porównywać, szukać i drążyć w głębinach wiedzy, wyruszać na podróże odkrywcze 

– czasami trudne, ale jakie bogate i fascynujące. Budujmy programy dostosowane 

do możliwości psychofizycznych dzieci.” 

 

Najważniejszym celem członków Zespołu Diagnostycznego działającego w placówce jest 

działalność edukacyjna oparta na indywidualnych programach edukacyjno- terapeutycznych, 

ustalanych dla każdego ucznia na podstawie wielospecjalistycznej o ceny poziomu jego 

funkcjonowania, zawierająca realne szczegółowe cele. 

 

Do zadań członków zespołu diagnostycznego należy: 

 

1. Działalność edukacyjna oparta na indywidualnych programach edukacyjnych, 

ustalonych dla każdego ucznia na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu jego 

funkcjonowania, zawierająca realne, szczegółowe cele, zadania i treści, mieszczące się 

w sferze najbliższego rozwoju. 

2. Ustalenie dla każdego ucznia w określonych odstępach czasu, oceny poziomu 

funkcjonowania. Dokumentowanie to ma charakter ciągły, obejmując cały czas pobytu 

ucznia w szkole. Do rejestru oceny zmian w funkcjonowaniu ucznia stosowane są 

dokumenty wypracowane przez Zespół Diagnostyczny działający w placówce. 

3. Programowanie aktywności indywidualnej i zbiorowej uczniów z równoczesnym 

zaangażowaniem sfery umysłowej, emocjonalno-motywacyjnej i działaniowej.  

4. Programowanie zintegrowanych oddziaływań rehabilitacyjnych wspierających rozwój 

ucznia ( w tym również uwzględnienie roli rodziny). 
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 CZŁONKOWIE ZESPOŁU DIAGNOSTYCZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

Lp. Imię i Nazwisko 
 

Pełniona funkcja 

1.  Iwona Ceran Wychowawca klasy 

2.  Monika Żółcińska  Pedagog  

3.  Wioleta Orzechowska Psycholog  

4.  Joanna Fila-Górka Logopeda 

5.  Agnieszka Milczarczyk Wychowawca oddz. przedszkolnego 

6.  Kinga Zarychta- Rek Wychowawca oddz. przedszkolnego 

7.  Judyta Nowakowska ( w zast. Katarzyna Januszek) Wychowawca oddz. przedszkolnego 

8.  Jolanta Kacprzak Wychowawca klasy 

9.  Agnieszka Rojecka- Zaręba Wychowawca klasy 

10.  Magdalena Bednarska Wychowawca klasy 

11.  Katarzyna Zielińska Wychowawca klasy 

12.  Agnieszka Trytko- Borsuk Wychowawca klasy 

13.  Sławomir Grabowski Wychowawca klasy 

14.  Marcin Walczak Wychowawca klasy 

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ ZESPOŁU DIAGNOSTYCZNEGO 

Spotkania członków Zespołu Diagnostycznego w roku szkolnym 2017-2018 odbywać  się będą 

raz w miesiącu  w  czwartki  o godzinie 16.00 według harmonogramu.  Każde spotkanie 

poprzedzone będzie informacją zamieszczoną na tablicy ogłoszeń. W miesiącu wrześniu, 

październiku, styczniu i czerwcu ( dwa razy w semestrze) udział w zespole będą brali wszyscy 

członkowie zespołu. W pozostałych miesiącach spotkania odbywać się będą w składzie 

pedagog, psycholog, logopeda, lider zespołu w miarę potrzeb. O wszystkich zadaniach do 

wykonania w ciągu całego roku, oraz wszelkich ustaleniach  wychowawcy klas będą 

informowani  poprzez zamieszczenie ogłoszenia  na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim 

 

 

 

 


