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1.0 Cel procedury. 

Celem niniejszej procedury jest wskazanie pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym 

Poradni zasad realizowania warsztatów grupowych. 

2.0 Zakres procedury 

Procedura swoim zakresem obejmuje pracowników pedagogicznych realizujących tą formę 

terapii oraz pracowników sekretariatu w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 

w Bolesławcu. 

 

Warsztaty grupowe adresowane są dla dzieci klas I-VI. Kierowane są dla uczniów, którzy 

mają trudności w sferze emocjonalno-społecznej. Celem zajęć jest: kształtowanie 

prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego, rozwijanie umiejętności współpracy w 

grupie, budowanie poczucia własnej wartości, rozpoznawanie emocji swoich i innych osób, 

wyposażenie w techniki radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami, kształtowanie 

umiejętności poprawnej komunikacji, uważnego słuchania, nauka rozwiązywania sytuacji 

konfliktowych. 

3.0  Algorytm postępowania. 

1. Wskazania. 

W warsztatach grupowych mogą uczestniczyć uczniowie u których diagnozuje się: 

 trudności w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym, 

 zespól nadpobudliwości p[psychoruchowej, 

 z zaburzeniami zachowania, i emocji, 

 zagrożone niedostosowaniem społecznym, 

 mutyzm, nieśmiałość. 

2. Rekrutacja  

Zajęcia warsztatowe są organizowane dla uczniowie z rejonu działania Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej w Bolesławcu. 

 Prowadzone są II grupy wiekowe: 

 I grupa – dzieci z klas I-III 

 II grupa – dzieci z klas IV-VI. 

W każdej grupie maksymalna liczba uczestników wynosi 8 osób. 

 



Wstępną rekrutację na zajęcia przeprowadza jest przez diagnostów pracujących w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. 

3. Zasady rekrutacji: 

Osoby zainteresowane składają do sekretariatu Poradni wypełniony wniosek o objęcie terapią 

w formie zajęć warsztatowych (druk można otrzymać w sekretariacie naszej placówki) . 

O przyjęciu ucznia na zajęcia decyduje socjoterapeuta po przeanalizowaniu wniosków 

w oparciu o następujące kryteria: 

 Dziecko było diagnozowane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bolesławcu 

 Rodzic złożył wniosek o przyjęcie na warsztaty grupowe w terminie od czerwca do 

września. 

 Dziecko spełnia kryteria uczestnictwa wynikające z diagnozy przyczyn trudności 

w funkcjonowaniu. 

 Dziecko jest w normie intelektualnej. 

 Nie przejawiają zaburzeń ze spektrum autyzmu.  

 

4. Warunki uczestnictwa w zajęciach warsztatowych:  

Zapoznanie dziecka i rodzica z kontraktem. Po uwzględnieniu uwag rodzica i dziecka 

podpisanie przez rodzica, terapeutę kontraktu. 

Uwagi dodatkowe: 

Dziecko zostaje skreślone z listy uczestników w przypadku: 

 Rezygnacji z zajęć, potwierdzonej pisemnie przez rodziców/prawnych opiekunów. 

 Dłuższej, nieusprawiedliwionej nieobecności, spowodowanej wypadkami losowymi, 

chorobą lub innymi okolicznościami – gdyż podstawowym warunkiem jest 

systematyczne uczestnictwo w zajęciach. 

 Wystąpienia i utrzymywania się zachowań uniemożliwiających uczestnictwo 

w zajęciach przewidzianych programem, które to zachowania niekorzystnie wpływają 

na pozostałych członków grupy. 

 

 


