
 

ZADANIA PRACOWNIKÓW PORADNI Z PODZIAŁEM NA TEREN rok szkolny 2018/2019 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania 

publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1647), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1578), 

Do podstawowych zadań poradni należy: 

1) diagnozowanie dzieci i młodzieży; 

2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie 

nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych; 

4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych                                   

i opiekuńczych. 

Udział w postępowaniu diagnostyczno – orzekającym zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych 

przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Poz. 1743). 

 

OBSADA TEREN DZIAŁANIA ZAKRES DZIAŁANIA 

mgr M. Ingram - psycholog 

mgr M. Dudek - pedagog 

Żłobek nr 7, 

Przedszkola nr: 9, 16, 20,  

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek, 

Niepubliczne Przedszkole „Szczęśliwe Dziecko”, 

Szkoła Podstawowa nr 11,   

Gminy: Wadowice Górne, Gawłuszowice. 

udział w postępowaniu diagnostycznym- opiniująco – 

orzekającym 

terapia 

warsztaty dla rodziców, nauczycieli, 

dzieci i młodzieży 

mgr M. Gromny - psycholog 

mgr  S. Trzpis-Rejowska - 

pedagog 

Przedszkola nr: 1, 12, Przedszkole Publiczne Czermin, 

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczko” - 

(Sunrise), Przedszkole Integracyjne i Terapeutyczne „Św. 

Józefa” Mielec + żłobek, PZPSz-W Mielec – przedszkole, 

Szkoła Podstawowa nr: 6, 

Gmina: Czermin. 

udział w postępowaniu diagnostycznym- opiniująco – 

orzekającym 

terapia 

psychoedukacja 

warsztaty dla nauczycieli, dzieci, rodziców 

mgr B. Mizera  -  psycholog 

mgr A. Sokół -  pedagog 

Żłobek nr 3, 

Przedszkola: nr 13, 2, 

Przedszkole Niepubliczne „Bajkowe Przedszkole” - 

Metalowców, ul.Sienkiewicza - Mielec, 

Samorządowe Przedszkole – Przecław, 

Samorządowe Przedszkole – Rzemień , 

Szkoły Podstawowe nr: 13, 3, 1, 

Gmina: Przecław.  

udział w postępowaniu diagnostycznym- opiniująco – 

orzekającym 

terapia 

interwencja kryzysowa 

warsztaty dla dzieci, nauczycieli, rodziców 



 mgr  M. Zuch  -  psycholog 

mgr  J. Łachut - pedagog  

Żłobek nr 5, 

Przedszkola nr: 8, 4,  

Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Tuszowie 

Narodowym, 

Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy”,  

Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Akademia” –                           

ul. Wojsławska, 

Szkoła Podstawowa nr: 9, 

Zespół Szkół ul. Tańskiego,  

V LO, SMS, Piłkarskie Nadzieje, 

Gmina: Tuszów Narodowy. 

udział w postępowaniu diagnostycznym- opiniująco – 

orzekającym 

interwencja kryzysowa 

psychoedukacja 

terapia 

warsztaty dla dzieci, nauczycieli, rodziców 

mgr A.Narowska - Bryła – 

psycholog 

mgr  G.Fijołek – pedagog  

Przedszkola nr: 3, 6,  

Przedszkole Niepubliczne „Mistrzowie Zabawy”,  

Szkoła Podstawowa, Przedszkole Niepubliczne Partynia, 

Szkoła Podstawowa nr 7, 

OREW Pień, Wojsław, Wola Pławska 

Zespół Szkół Padew Narodowa, 

Gmina: Borowa. 

udział w postępowaniu diagnostycznym- opiniująco – 

orzekającym 

interwencja kryzysowa 

psychoedukacja 

terapia 

warsztaty dla dzieci, nauczycieli, rodziców 

mgr A. Muniak – psycholog 

mgr R. Rajca – pedagog 

Przedszkola: Nr 7, Samorządowe Przedszkole: Trześń, 

Podleszany, Przedszkole „Żaczek, 

Przedszkole „Smerfy” Złotniki, 

Szkoły Podstawowe nr:  2,  12, 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa- ul. Jagiellończyka, 

Gmina: Mielec. 

udział w postępowaniu diagnostycznym- opiniująco – 

orzekającym 

terapia 

psychoedukacja 

warsztaty dla dzieci, nauczycieli, rodziców 

mgr K.Kapinos – psycholog 

mgr K. Kopeć - pedagog 

Szkoły średnie: I LO, II LO, ZSE, ZSB i ZST,  

Zespół Szkół im. Groszkowskiego, ZSR Rzemień,  

PZPSz-W Mielec (bez oddziału przedszkolnego) 

Gmina: Radomyśl Wielki 

udział w postępowaniu diagnostycznym- opiniująco – 

orzekającym 

interwencja kryzysowa 

psychoedukacja 

terapia 

warsztaty dla dzieci, nauczycieli, rodziców 

mgr M. Weryńska 

doradca zawodowy 
Miasto  +  powiat 

udział w postępowaniu diagnostycznym- opiniująco – 

orzekającym 

poradnictwo zawodowe, 

warsztaty dla dzieci, młodzieży 

grupy dyspanseryjne 

mgr A. Gaj - logopeda 
Miasto + Powiat  

Filia Poradni P-P w Padwi Narodowej 

badania przesiewowe, 

terapia logopedyczna, 

edukacja rodziców, nauczycieli 



mgr K. Gajek - logopeda 
Miasto + powiat 

Filia Poradni P-P Radomyśl Wielki 

badania przesiewowe, 

terapia logopedyczna, 

edukacja rodziców, nauczycieli 

mgr J. Skowron – Piasecka 

psycholog – psychoterapeuta 
Miasto  +  powiat   

zajęcia integracyjne dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych 

terapia osób eksperymentujących lub 

uzależnionych od środków psychoaktywnych, 

poradnictwo dla członków rodzin osób 

eksperymentujących lub nadużywających środków 

psychoaktywnych, 

terapia uczniów z zaburzeniami w zachowaniu               

i sferze emocji, 

programy profilaktyczne, interwencyjne                           

i korekcyjne z zakresu profilaktyki i używania 

substancji psychoaktywnych (wszystkie etapy 

edukacji), 

interwencje kryzysowe, 

warsztaty, pogadanki dla dzieci i młodzieży, 

dorosłych 

prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia 

dla pedagogów i psychologów 

mgr E. Wiktor - Florek 

psycholog – psychoterapeuta 
Miasto  +  powiat   

zajęcia integracyjne dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych 

terapia indywidualna, 

terapia rodzinna, 

pomoc psychologiczna, psychoedukacja                       

i psychoterapia w zakresie: 

zaburzenia afektywne (nerwica, depresja) 

zaburzenia lękowe 

zaburzenia adaptacyjno- emocjonalne (trudności   

w nawiązywaniu kontaktów społecznych, 

problemy wychowawcze), 

interwencje kryzysowe, 

warsztaty, pogadanki dla dzieci i młodzieży, 

dorosłych 



prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia 

dla pedagogów i psychologów 

mgr E. Stolle - Łogasz 

psycholog – psychoterapeuta 
Miasto  +  powiat   

zajęcia integracyjne dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych 

terapia indywidualna, 

terapia rodzinna. 

pomoc psychologiczna, psychoedukacja                           

i psychoterapia w zakresie: 

zaburzenia afektywne (nerwica, depresja), 

zaburzenia lękowe, 

zaburzenia adaptacyjno- emocjonalne (trudności  

w nawiązywaniu kontaktów społecznych, 

problemy wychowawcze), 

interwencje kryzysowe, 

warsztaty i pogadanki dla rodziców, nauczycieli 

mgr A. Fryz Miasto + powiat Biofeedback 

 


