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Poradnia mieści się w budynku Przedszkola w Stęszewie. Wejście od strony nowego parkingu.

Poradnia w Stęszewie jest filią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu, Rejon
działania: miasto i gmina Stęszew

więcej na temat jej działalności można się dowiedzieć ze strony internetowej:
http://poradnie.powiat.poznan.pl/lubon/www/

Warto się zgłosić jeżeli dziecko:
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

ma trudności z pisaniem, czytaniem lub liczeniem (pisze niestarannie, nieczytelnie,
popełnia dużo błędów, przekręca wyrazy, gubi literki, odgaduje słowa, czyta
niechętnie)
ma wadę wymowy
niechętnie chodzi do szkoły
niechętnie uczy się, niechętnie odrabia prace domowe, nie wie, co jest zadane, nie
potrafi tego zrobić samodzielnie, oczekuje pomocy dorosłych
nie rozumie tego, czego się uczy
ma kłopoty z zapamiętaniem, z zastosowaniem wyuczonej wiedzy, z myśleniem
przyczynowo-skutkowym
ma problemy z wypowiadaniem się i przekazaniem swojej wiedzy
pracuje bardzo wolno, nie nadąża za tempem pracy klasy
jego wyniki są niższe niż innych dzieci w klasie, nieproporcjonalne do włożonej pracy
nie wykonuje poleceń nauczyciela kierowanych do klasy
nie uważa na lekcjach, łatwo się rozprasza
jest bardzo ruchliwe, nie może usiedzieć w ławce, przeszkadza innym w pracy.

Po co iść na badania?
W szkolnej klasie jest co najmniej kilkanaścioro dzieci. Każde dziecko może mieć
trudności z czym innym. Opinia Poradni pozwala lepiej zrozumieć źródło problemów dziecka
i dostosować formy pracy do jego potrzeb. Wiedza o przyczynach niepowodzeń pozwala też
wykluczyć „lenistwo” dziecka i wskazuje na obszary w jakich potrzebuje ono wsparcia oraz
jego mocne strony.

Zdecydowałem się na wizytę z dzieckiem , co dalej?
1. Rodzic/opiekun prawny umawia się telefonicznie na termin wizyty.
2. Rodzic/opiekun prawny składa wniosek do Dyrektora ZSP w Modrzu wniosek o wydanie
opinii o dziecku/uczniu
3. Rodzic/opiekun prawny informuje wychowawcę oddziału/klasy o terminie diagnozy
4. Wychowawca wydaje na wniosek rodzica opinię na temat funkcjonowania dziecka w
szkole/przedszkolu
W przypadku podejrzenia dysleksji (trudności z czytaniem i pisaniem) potrzebna będzie
opinia polonisty i nauczyciela języka obcego.
5. Na badanie zabieramy ze sobą opinię ze szkoły i na miejscu wypełniamy wniosek,
w którym wskazujemy przyczynę wizyty.
6. W przypadku wydawania orzeczenia (o potrzebie kształcenia specjalnego/zagrożeniu
niedostosowaniem społecznym/indywidualnym nauczaniu) potrzebne jest zaświadczenie
właściwego lekarza:
http://poradnie.powiat.poznan.pl/lubon/www/p,70,do-pobrania
7. Badanie trwa 3-4 godziny (badanie psychologiczne i badanie pedagogiczne).
8. Około 3 tygodnie później Poradnia wysyła rodzicom 1 egzemplarz opinii/orzeczenia.
9. Rodzic decyduje czy udostępnić opinię szkole, szkoła kopiuje udostępnioną opinię, rodzic
odbiera oryginał
10. Dyrektor w ciągu 30 dni od dostarczenia opinii/orzeczenia organizuje pomoc
psychologiczno-pedagogiczną. Dziecko zostaje objęte pomocą w formie wskazanej w opinii
lub orzeczeniu.

Poradnie Zdrowia Psychicznego
dla dzieci i młodzieży mające umowę z NFZ
Nazwa
Niepubliczna Poradnia Zdrowia
Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży
S.c.

Miejscowość

Ulica

Telefon

Poznań

Opolska 58

618 325 347

Gabinety Lekarskie Medicor

Poznań

Powstańców Wielkopolskich
8A

618 552 833

Świt 47/49

618 616 080

Litewska 8

618 417 967

Osiedle Piastowskie 81

618 773 961

Os. Bolesława Chrobrego
101

618 225 603

Os. Przyjaźni 134

618 230 791

Sporna 16

618 551 901

Bączkowskiego 3

655 110 300

Zdrowie Psychiczne Sp. Z O.o.
Specjalistyczny Ośrodek Terapii i
Poznań-Grunwald
Promocji Zdrowia Psychicznego
Jeżyckie Centrum Zdrowia
Poznań-Jeżyce
Psychicznego
Piastowskie Centrum Terapii i
Poznań-Nowe
Profilaktyki Zdrowia Psychicznego
Miasto
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Zespół Poradni
Poznań-Stare Miasto
Specjalistycznych "Termedica"
Zdrowie Psychiczne Sp. Z O.o.
Specjalistyczny Ośrodek Terapii i Poznań-Stare Miasto
Promocji Zdrowia Psychicznego
Pzp Dla Dzieci i Młodzieży
Poznań-Stare Miasto
Indywidualna Praktyka Lekarska
Gabinety Lekarskie Medicor
Kościan

Dostępność specjalistów :
-psychiatra (bez skierowania),
-psycholog (wymagane skierowanie od lekarza np. rodzinnego lub psychiatry),
-psychoterapeuta, neurolog
Poradnie Zdrowia Psychicznego prowadzą konsultacje psychologiczne, terapię dzieci i rodzin oraz
konsultacje specjalistyczne- np. lekarza psychiatry pod kątem nadpobudliwości psychoruchowej
(ADHD), zaburzeń ze spektrum autyzmu

