
,,Dziecko może nauczyć 

 dorosłych trzech rzeczy: 

cieszyć się bez powodu, 

 być ciągle czymś zajętym 

 i domagać się - ze wszystkich sił 

 tego, czego pragnie’’ 
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1. ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO, 

2. OPINIE O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU 

DZIECKA, 

3. ZAŁOŻONE ZESPOŁY z uwagi na rozpoznanie i zaspokojenie indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka 

 

   Sytuacja, w której znaleźli się nauczyciele oraz dzieci i ich rodzice, jest sytuacją wyjątkową 

i precedensową. 

   Mimo wszystko, Zespół nauczycieli, specjalistów Przedszkola nr 2 Integracyjnego                        

w Łaziskach Górnych staje na wysokości zadania i w formie zdalnej, przygotowuje dla 

Państwa dzieci, a naszych podopiecznych zajęcia, które w obecnej sytuacji mogą być 

realizowane w domach wychowanków. 

   Wszystkie formy pracy terapeutycznej z dziećmi są aktualne, jedynie zmienił się ich 

przekaz. 

   W naszej placówce poprzez stronę internetową -  w zakładkach grup, w zakładkach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz w zakładce artykuły – nauczyciele wychowawcy, 

specjaliści przygotowują zmodyfikowane propozycje zabaw i ćwiczeń z zakresu udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dostosowując sposoby oraz metody pracy do potrzeb 

i możliwości dzieci, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych. 

    Wychowanie przedszkolne: forma kontaktu z rodzicami drogą mailową i poprzez stronę 

www przedszkola – informacje jak w warunkach edukacji domowej realizować założenia 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego; propozycje zabaw i gier; sposoby 

włączania dziecka w codzienne czynności. 

   Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR): forma kontaktu z rodzicami drogą mailową                  

i poprzez stronę www przedszkola – praktyczne wskazówki, jak w warunkach domowych                    

i podczas codziennych czynności wspierać rozwój dziecka; przykłady edukacyjnych działań 

rodziców.  



    Kształcenie i wspieranie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym                       

z niepełnosprawnością: forma kontaktu z rodzicami drogą mailową i poprzez stronę www 

przedszkola - wskazówki dla rodziców; przykładowe metody pracy z dziećmi; informacje na 

temat materiałów do wykorzystania w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi.  

   Pragniemy przypomnieć, że krótko przed zawieszeniem zajęć, a także w ich trakcie - 

większość z Państwa została zapoznana z oceną efektywności prowadzonych działań 

terapeutyczno-wychowawczych. Otrzymali Państwo wskazówki do pracy z dziećmi.                                  

    

   Z pewnością wszystkim nam zależy na kontynuowaniu pracy nauczycieli, specjalistów.                                      

Was, Drodzy Rodzice prosimy - stosujcie się do zaleceń, wspomagajcie rozwój Waszego 

dziecka. 

   W razie pytań, wątpliwości, wskazówek, porad - zapraszamy do kontaktu (maile 

kontaktowe podane są od 24 marca 2020 roku w zakładce PPP oraz zakładkach grupowych). 

   Wszelkie skargi, żale prosimy kierować na maila dyrektora: 

dyrektor@p2.laziska.pl. 

   Kontakt telefoniczny z dyrektorem: 322241242 oraz komórka sekretariatu 516914685. 

 

         Życzymy wytrwałości i szczerości w kontakcie, zachowując drogę służbową. 
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