
1. Harmonogram zgłaszania dzieci/uczniów/słuchaczy do
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białogardzie 

1. Dzieci/uczniowie/słuchacze - mający trudności w nauce w celu dostosowania
wymagań edukacyjnych (np. uczniowie ze specyficznymi trudnościami, dzieci
przewlekle chore, o obniżonych możliwościach intelektualnych itp.): cały rok. 

2. Dzieci/uczniowie/słuchacze sprawiający problemy wychowawcze: cały rok.
3. Dzieci/uczniowie  niepełnosprawni,  niedostosowani  społecznie  lub  zagrożeni

niedostosowaniem społecznym: cały rok.
4. Uczniowie zdolni celem wydania opinii  w sprawie indywidualnego programu

lub toku nauki: cały rok.
5. Dzieci  i  uczniowie,  którzy  ze  względu  na  trudności  w  funkcjonowaniu

wynikające  w  szczególności  ze  stanu  zdrowia,  nie  mogą  realizować
wszystkich  zajęć  wychowania  przedszkolnego  lub  zajęć  edukacyjnych
wspólnie  z  oddziałem  przedszkolnym  lub  szkolnym  celem  wydania  opinii
o zindywidualizowanej ścieżce: wrzesień – maj.

6. Dzieci  i  uczniowie  z  trudnościami  adaptacyjnymi  związanymi  z różnicami
kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego: cały rok.

7. Dzieci  z  obowiązkowego  rocznego  przygotowania przedszkolnego  w  celu
badania pod kątem odroczenia rozpoczęcia spełniania przez nie obowiązku
szkolnego:  kwiecień – 15 lipca.

8. Dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat i nie uczęszczały do
przedszkola w  celu  możliwości  rozpoczęcia  nauki  w  szkole  podstawowej:
kwiecień – 15 lipca. 

9. Dzieci i uczniowie  z niepełnosprawnością w celu wydania opinii o wczesnym
wspomaganiu rozwoju lub/i  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:
cały rok.

10.Uczniowie kierowani do klas terapeutycznych:  do 15 kwietnia.
11.Uczniowie  z  wadą  słuchu,  z  głęboką  dysleksją  rozwojową,  z  afazją,

z  niepełnosprawnościami  sprzężonymi  lub  autyzmem,  w  tym  z  zespołem
Aspergera, w celu  zwolnienia z nauki  drugiego języka obcego: cały rok.

12.Uczniowie, którzy ukończyli klasę VI szkoły podstawowej , w celu zezwolenia
na zatrudnienie ich jako młodocianych służące przyuczeniu do wykonywania
określonej pracy lub nauki zawodu: cały rok.

13.Uczniowie  klas  VIII  szkoły  podstawowej  z  problemami  zdrowotnymi
ograniczającymi możliwość wyboru zawodu w celu uzyskania  pierwszeństwa
w  przyjęciu szkoły  ponadpodstawowej:  styczeń  –  kwiecień.  Warunkiem
wyznaczenia  terminu  badania  jest  przedstawienie  przez   rodzica/opiekuna
prawnego/pełnoletniego ucznia  aktualnej diagnozy medycznej dziecka.

14.Uczniowie/słuchacze  celem  udzielenia  pomocy  w  wyborze  kierunku
kształcenia  i zawodu oraz w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej: cały
rok.

15.Badanie  pod  kątem  specyficznych  trudności  w  uczeniu  się  przed
zakończeniem VII klasy szkoły podstawowej zgłoszenia do 15 czerwca.

16.Uczniowie  klas  VIII  szkoły  podstawowej,  którzy  na  dalszą  drogę  edukacji
wybierają szkołę branżową, a nie mają ukończonych 15 lat,   zgłoszenia od
września do 15 kwietnia. 

17.Dzieci/uczniowie/słuchacze  z  zaleceniem  badań  kontrolnych  w  terminie
wyznaczonym  przez  Poradnię.  Wskazane  jest  dostarczenie  aktualnych
informacji  o  formach  i  metodach  udzielonej  dziecku/uczniowi/słuchaczowi
pomocy oraz zaleconej dokumentacji medycznej i dydaktycznej.

18.Dzieci/uczniowie w celu określenia braku przeciwwskazań do wykonywania
przez nie pracy lub innych zajęć zarobkowych: cały rok.

19.W  innych  sprawach  związanych  z  kształceniem  i  wychowaniem  dzieci  
i młodzieży: zgodnie z zapotrzebowaniem.

20.Uwaga !   Maturzyści zgłoszenia najpóźniej do 15 czerwca  



Uwaga!
Istnieje możliwość zgłaszania dzieci/uczniów/słuchaczy na  badania w innych
terminach niż sugerowane propozycje. Wyżej przedstawiony harmonogram ma
na  celu  zapewnienie  dziecku  optymalnego  i  zgodnego  z  przepisami  prawa
terminu wykonania diagnozy.


