


�

W niniejszej publikacji przedstawiamy Państwu ofertę edukacyjną placó-
wek kształcenia specjalnego na rok szkolny 2020/2021 oraz ofertę poradni 
psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Lubelski.  

Powiat Lubelski jest organem prowadzącym dla następujących placówek 
kształcenia specjalnego: Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie, 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy oraz Specjalny  
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu.  

Pragnę podkreślić, iż Powiat Lubelski w kompleksowy sposób organizuje 
edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W tych placów-
kach, w oparciu o tradycje oraz to co najlepsze we współczesnej pedagogice 
specjalnej tworzymy miejsca, w których dzieci i młodzież czują się bardzo 
dobrze, odnoszą sukcesy, rozwijają się i nawiązują serdeczne przyjaźnie. 
Nasze placówki zapewniają różnorodne rozwiązania w obszarze edukacji, 
terapii, opieki i wychowania uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyj-
nymi, a także wspierają ich rodziny. 

Mam nadzieję, że zawarte w niej informacje okażą się pomocne przy             
wyborze odpowiedniej placówki. Serdecznie zapraszamy do skorzystania 
z naszej oferty.

Dyrektor 
Renata 
Rejnowska 

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie 
jest publiczną placówką oświatową dla dzieci 
i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym, znacznym, a i głębo-
kim. Działa od października 1997 roku. Uczniami 
szkoły są mieszkańcy DPS oraz dzieci i młodzież 
dowożona z domów rodzinnych. Zajęcia prowa-
dzi wysoko wykwalifikowana kadra pedagogicz-
na, która systematycznie wzbogaca swoją wiedzę          
i doskonali warsztat pracy. Działania szkoły wspo-
maga doświadczony personel administracji i obsługi. 

Szkoła posiada:
oddział przedszkolny, 
zespoły edukacyjno – terapeutyczne, 
zespoły rewalidacyjno–wychowawcze na pozio-
mie szkoły podstawowej i klasy przysposabiają-
ce do pracy,
w sytuacjach szczególnych nasi uczniowie obję-
ci są nauczaniem indywidualnym.

Szkoła oferuje: 
wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka 
oraz wspieranie jego rodziny,
różnorodne zajęcia pozalekcyjne w tym opie-
kuńczo-wychowawcze w ramach zajęć świetli-
cowych (świetlica zapewnia opiekę od 8.00 do 
16.00),
zajęcia logopedyczne i komputerowe,
autorskie projekty edukacyjno-integracyjne 
tworzone z myślą o uczniach.

















www.zssmatczyn.pl

Szanowni Rodzice

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH 
PRZY DPS W MATCZYNIE
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Dysponujemy:
nowoczesną bazą dydaktyczną, 
komputerową pracownią logopedyczną, 
dobrze wyposażoną pracownią przysposabia-
jącą do pracy,
salą do terapii metodą integracji sensorycznej. 

Metody jakie wykorzystujemy w pracy 
z uczniami 
Wieloletnie doświadczenie pozwala nam dopa-
sować metody i formy pracy do indywidualnych 
potrzeb i możliwości uczniów. W pracy wykorzy-
stujemy wiele metod, m. in. alternatywne metody 
komunikacji wspomaganej, arteterapię, muzyko-
terapię, metodę integracji sensorycznej, choreo-
terapię, metodę kinezjologii edukacyjnej, metodę 
Weroniki Sherborne, Metodę M. Montesori oraz 
wiele innych. Odpowiadając na potrzeby naszych 
uczniów od kilku lat realizujemy zajęcia wyjazdo-
we (hala sportowa, basen, zajęcia florystyczne, za-
jęcia kulinarne). Każdego roku aktualizujemy ofer-
tę, aby odpowiadała zainteresowaniom uczniów. 

Z życia naszej szkoły 
Uczniowie naszej szkoły biorą udział nie tylko              
w życiu szkoły, ale i regionu. Uczestniczą w olim-
piadach sportowych, przeglądach teatralnych, 
konkursach plastycznych i recytatorskich oraz im-
prezach integracyjnych organizowanych na terenie 
szkoły i poza nią. Zdobywają nagrody i wyróżnienia. 









Naszą działalność wspiera prężnie działające przy 
szkole Stowarzyszenie Integracji Osób z Niepeł-
nosprawnością Intelektualną „Oligus”, którego 
członkami są pracownicy szkoły. Stowarzyszenie 
pozyskuje dodatkowe środki finansowe m.in. na 
zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz wycieczki 
krajoznawcze dla uczniów. 

Nasza szkoła to placówka, w której każdemu dzie-
cku pomagamy odnaleźć tkwiący w nim „skarb”      
i rozwinąć go w miarę indywidulanych możliwości. 
Pracujemy jako zespół, którego celem jest wielo-
kierunkowy rozwój wiedzy, umiejętności i posta-
wy uczniów, satysfakcja rodziców oraz uznanie 
w środowisku lokalnym. Naszym wychowankom 
zapewniamy wysoką jakość kształcenia, poczucie 
bezpieczeństwa, klimat życzliwości oraz bogatą 
ofertę zajęć wyjazdowych.

Nasza szkoła zapewnia przebywającym w niej 
dzieciom i młodzieży indywidualne programy 
edukacyjne, poszanowanie ich praw, przyjazną  
atmosferę oraz bezpieczeństwo podczas poby-
tu w placówce. Jesteśmy placówką położoną na       
terenie starego parku przez co podopieczni mają 
zapewniony naturalny kontakt z przyrodą. 

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom i rozwi-
jając pasje naszych uczniów organizujemy m. in. 
zajęcia koła teatralnego, plastycznego, informa-
tycznego i zajęcia z biblioterapii. 

Dyrektor 
Justyna Gutek 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy                  
w Załuczu obejmuje kształcenie dzieci i młodzieży 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego w stopniu umiarkowanym, znacznym 
i głębokim. 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy                   
w Załuczu leży w gminie Niedrzwica Duża, przy 
trasie Lublin-Kraśnik, we wsi Załucze. Budynek 
otoczony jest zielenią, a w jego najbliższym oto-

czeniu znajduje się plac zabaw, boisko, alpinarium 
i działki ogrodnicze. Zajęcia edukacyjne odby-
wają się w nowocześnie urządzonych, bogatych                
w pomoce dydaktyczne klasach. 

Wizytówką naszej placówki jest wykwalifiko-
wana i kreatywna kadra nauczycielska oraz 
kompleksowa oferta edukacyjna obejmująca:

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 
szkołę podstawową,
szkołę przysposabiającą do pracy, 
indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowa-
wcze,
zajęcia świetlicowe i pozalekcyjne.

Zapewniamy:
dowóz uczniów na zajęcia samochodami dosto-
sowanymi do przewozu osób niepełnospraw-
nych,













Matczyn 9, 24-200 Bełżyce 
tel./fax: 81 516 24 00 

zssmatczyn@poczta.onet.pl
facebook.com/Zespół-Szkół-Specjalnych -przy-

DPS-w-Matczynie-680051418756898
www.zssmatczyn.pl

www.zssmatczyn.pl www.soswzalucze.szkolnastrona.pl
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bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogicz-
ną, logopedyczną, opiekę medyczną,
całodobową bezpłatną opiekę,
całodzienne wyżywienie,
bezpłatny internat dla wszystkich podopiecz-
nych.

Oferujemy
Terapię logopedyczną i wspomagającą oraz     
alternatywne sposoby komunikowania się  
Terapię Integracji Sensorycznej 
Terapię EEG Biofeedback 
Terapię Snoezelen – Ośrodek dysponuje Salą 
Doświadczania Świata 
Muzykoterapię 
Stymulację polisensoryczną 
Arteterapię 
Gimnastykę korekcyjną 
Terapię pedagogiczną i psychologiczną 
Zajęcia ogólnorozwojowe 
Trening umiejętności społecznych































Naszym wychowankom zapewniamy:
bardzo dobrą bazę lokalową,
doskonale wykwalifikowaną kadrę pedagogicz-
ną,
indywidualizację procesu nauczania,
życzliwą, przyjazną atmosferę, sprzyjającą na-
uce i ogólnemu ich rozwojowi.

Każde dziecko ma własną indywidualną drogę roz-
woju, uwarunkowaną rodzajem i stopniem niepeł-
nosprawności. Planując naszą pracę zakładamy, 
że bezpośrednie oddziaływanie będzie dotyczyć 
rozwijania wszystkich sfer osobowości dziecka     
w tym kierunku, aby wyposażyć go w niezbędne 
w dorosłym życiu sprawności i umiejętności. 

Widocznym efektem wymienionych dzia-
łań jest udział naszych uczniów w konkursach                                            
i przeglądach artystycznych, gdzie zajmują czoło-
we lokaty.

W ramach integracji ze środowiskiem lokalnym, 
Ośrodek organizuje szereg imprez i uroczysto-
ści, takich, jak: „Święto Polskiej Niezapominajki”,     
„Festyn Rodzinny w Załuczu” „Artystyczna Jesień 
w Załuczu”.

Działalność Placówki wspiera prężnie działające 
„Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej 
Troski w Załuczu „Daszek”.









Nasz Ośrodek jest jedyny 
w swoim rodzaju !

Załucze 59, 24-220 Niedrzwica Duża
tel. 81 511 60 01

fax. 81 511 60 01 wew. 12
https://www.facebook.com/sosw.zaluczu/

www.soswzalucze.szkolnastrona.pl

Dyrektor 
Bożena Filipek  

Krótka historia szkoły
Ośrodek położony jest w malowniczym miejscu. 
Budynek wraz z parkiem tworzy przepiękny zespół 
pałacowo – parkowy w stylu klasycystycznym zbu-
dowany na miejscu drewnianego dworu obronne-
go, następnie przebudowany i wyremontowany   
w latach 60. XX wieku. Obok pałacu zachowały się 
czworaki i spichlerz z pierwszej połowy XIX wieku. 
Z dawnego parku dworskiego zachowało się także 
ok. 130 wyniosłych drzew – klonów, lip, grabów.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy                  
w Bystrzycy zajmuje się kształceniem i wychowa-
niem osób z niepełnosprawnością intelektualną, nie-
pełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem.

W skład ośrodka wchodzą
Szkoła Podstawowa Specjalna z klasami dla 
dzieci z autyzmem
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
Internat z całodobową opieką i całodziennym 
wyżywieniem
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka od 
wieku niemowlęcego do rozpoczęcia nauki 
szkolnej, także w domu rodzinnym dziecka

Oferta szkoły w zakresie zajęć dodatkowych
Oferujemy specjalistyczne oddziaływania tera-
peutyczne:

zajęcia logopedyczne,
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,













www.soswzalucze.szkolnastrona.pl www.soswbystrzyca.edu.pl
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PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 7 
W LUBLINIE

Bystrzyca 92, 20-258 Lublin 62
tel./fax 81 751 07 90

sosw-bystrzyca@tlen.pl
www.facebook.com/sosw.bystrzyca

www.soswbystrzyca.edu.pl

trening EEG Biofeedback,
integrację sensoryczną,
arteterapię,
gimnastykę korekcyjną,
pracę wg Metody Ruchu Rozwijającego Weroni-
ki Sherborn,
alternatywne metody komunikacji (Makaton),
praktyki zawodowe oraz wolontariat dla ucz-
niów Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

W zakresie zajęć rozwijających zainteresowa-
nia proponujemy uczniom:

pracownię gospodarstwa domowego,
pracownię ceramiczną,
pracownię stolarską,
dwie sale komputerowe,
świetlicę,
salę gimnastyczną,
bibliotekę,
boisko, 
tereny zielone. 

Oferta szkoły w zakresie opieki nad dziećmi
Nasi uczniowie objęci są całodobową fachową 
opieką. Internat zapewnia wychowankom:

estetycznie wyposażone sypialnie,
całodzienne wyżywienie,
bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych (tanecz-
nych, muzycznych, teatralnych, plastycznych, 
komputerowych),
wycieczki edukacyjne i krajoznawcze,
wyjścia do kina, teatru,
imprezy cykliczne,
serdeczną i przyjazną atmosferę.

Szczególne osiągnięcia szkoły, przyznane na-
grody, wyróżnienia
Sukcesy sportowe wychowanków:

I i II miejsce (drużynowo) Mistrzostwa Woje-
wództwa Lubelskiego w warcabach, 

















































III miejsce w Mistrzostwach Województwa       
Lubelskiego  w  piłce siatkowej, 
II miejsce w Powiatowej Olimpiadzie Integracyjnej, 
II miejsce w Mistrzostwach Województwa             
w biegach przełajowych, 
II miejsce w Integracyjnych Zawodach Sporto-
wych,  
Wielokrotni mistrzowie województwa w piłce 
nożnej i piłce siatkowej.

Indywidualnie nasi uczniowie zajmują czołowe 
miejsca w: Mistrzostwach Województwa w Lekko-
atletyce, mistrz i wicemistrz województwa w war-
cabach, wicemistrzyni województwa w biegach 
przełajowych.

Lokalizacja ośrodka zapewnia  
bezpieczeństwo wychowankom.
Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy   
w Bystrzycy integruje uczniów ze środowiskiem 
lokalnym poprzez organizację imprez, konkursów, 
uroczystości. 











p.o. Dyrektor 
Beata 
Bojarczuk  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 
w Lublinie jest placówką publiczną, udzielają-
cą specjalistycznej pomocy dzieciom, młodzieży, 
rodzicom oraz nauczycielom w zakresie realizacji 
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuń-
czych,  jak również pomocy w wyborze kierunku 
kształcenia i zawodu.

Poradnia jest placówką, która świadczy usługi dla 
dzieci od momentu urodzenia,  młodzieży ze szkół 
i przedszkoli mających siedzibę na terenie powia-
tu lubelskiego.

Rejon działania Poradni  Psychologiczno-         
Pedagogicznej Nr 7 w Lublinie obejmuje gminy 
Powiatu Lubelskiego:

Jastków, 
Garbów,
Niemce,

Pracownicy naszej Poradni stanowią zespół do-
świadczonych specjalistów z zakresu psychologii, 
pedagogiki, logopedii i doradztwa zawodowego. 

Oferowana przez nas pomoc jest całkowicie bez-
płatna i nie wymaga skierowań.







Konopnica,
Głusk,
Wólka.







www.ppp7.powiat.lublin.plwww.soswbystrzyca.edu.pl
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PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 
W BYCHAWIE

ul. M. Karłowicza 4, 20-027 Lublin 
tel. 81 532 80 78

ppp7wlublinie@powiat.lublin.pl
www.ppp7.powiat.lublin.pl

facebook.com/Poradnia-Psychologiczno-Peda-
gogiczna-nr-7-w-Lublinie-112512643762968/

Warto skontaktować się z nami gdy:
coś w zachowaniu Twojego dziecka Cię niepokoi,
wyniki szkolne dziecka są dla Ciebie                                
niepokojące,
zauważasz trudności z mową u swojego dziecka.

W ramach świadczonych usług 
Poradnia oferuje:

Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna            
uczniów:

wolniej rozwijających się,
w zakresie oceny dojrzałości szkolnej,
z ogólnymi trudnościami w nauce,
ze specyfi cznymi problemami edukacyjnymi,
trudnościami emocjonalnymi,
wybitnie zdolnych. 

Specjalistyczna diagnoza dzieci z niepełno-
sprawnością: intelektualną, ruchową (w tym            
z afazją), wzroku, słuchu, autyzmem i Zespołem 
Aspergera, zagrożonych niedostosowaniem spo-
łecznym, niedostosowanych społecznie.

Diagnoza logopedyczna, konsultacje, terapia 
specjalistyczna dzieci z zaburzeniami sprzężony-
mi:

dyslalia wieloraka złożona,





















mutyzm wybiórczy,
jąkanie wczesnodziecięce,
afazja rozwojowa,
zaburzenia mowy i komunikacji językowej dzie-
ci ze spektrum autyzmu oraz inne.

Diagnoza funkcjonalna dzieci 
od 0 do 5 r.ż. i pomoc rodzicom dzieci.

Diagnoza oraz psychoedukacja w ramach 
wczesnej interwencji dla dzieci z opóźnionym roz-
wojem psychoruchowym w wieku przedszkolnym 
(3-6 lat).

Doradztwo zawodowe dla młodzieży kończących 
szkołę podstawową i szkołę ponadpodstawową:

diagnoza predyspozycji i zainteresowań zawo-
dowych,
konsultacje z rodzicami,
konsultacje z doradcami zawodowymi.

Przesiewowe badania słuchu i wzroku progra-
mem „Słyszę”, „Widzę”.

Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży                 
z problemami społecznymi, emocjonalnymi, psy-
chosomatycznymi, depresją, zaburzeniami zacho-
wania, odżywiania, seksualności, problemami we-
getatywnymi.

Terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi; z ryzykiem specy-
fi cznych trudności w nauce: dysleksją, dysgrafi ą 
(Terapia Ręki), dyskalkulią, dysortografi ą, ogól-
nymi problemami edukacyjnymi oraz wtórnymi 
problemami edukacyjnymi.

Poradnictwo dla rodziców.















www.poradniawbychawie.pl

p.o. Dyrektor 
Agnieszka 
Kośkiewicz 

Rejon działania Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej w Bychawie obejmuje gminy Powia-
tu Lubelskiego, to jest miasto i gminę Bychawa 
oraz gminy: Jabłonna, Krzczonów, Strzyżewice,            
Wysokie i Zakrzew. 

Poradnia służy pomocą w zakresie: 
diagnozy, 
terapii,
profi laktyki, 







doradztwa zawodowego
wsparcia rodziców i nauczycieli. 

Diagnoza: 
badania: psychologiczne, pedagogiczne i logo-
pedyczne,
przesiewowe badania logopedyczne słuchu         
i wzroku, 
opiniowanie na podstawie badań diagnostycz-
nych, 
orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego 
na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 
niedostosowanej społecznie i zagrożonej nie-
dostosowaniem społecznym, 
orzeczenie o potrzebie indywidualnego naucza-
nia, 
diagnoza: w zakresie wczesnego wspomaga-
nia rozwoju dziecka, w zakresie specyfi cznych 
zaburzeń w uczeniu się w kierunku - dysleksji, 
dysgrafi i, dysortografi i, dyskalkulii, 

















www.poradniawbychawie.plwww.ppp7.powiat.lublin.pl
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PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 
W BEŁŻYCACH

ul. Gen. Andersa 2,
23-100 Bychawa 
tel. 81 56 60 232

e-mail: ppp.bychawa@powiat.lublin.pl
www.poradniawbychawie.pl

facebook.com/poradnia.bychawa

diagnoza gotowości szkolnej dziecka, 
diagnoza predyspozycji zawodowych, 
diagnoza przyczyn trudności w funkcjonowaniu 
edukacyjnym i społeczno-emocjonalnym, 
diagnoza procesów integracji sensorycznej. 

Terapia: 
pomoc terapeutyczna w różnych sytuacjach 
- np. interwencje kryzysowe, problemy adap-
tacyjne, trudności emocjonalne, uzależnienia 
behawioralne, w tym uzależnienia od mediów 
elektronicznych (Internet, telefon komórkowy), 
trudności społeczne, zaburzenia zachowania, 
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 
terapia EEG Biofeedback, 
terapia zaburzeń mowy, w tym logorytmika, 
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci 
ze sprzężonymi deficytami w rozwoju, w tym 
dzieci ze specyficznymi trudnościami w czyta-
niu i pisaniu, 
terapia dzieci moczących się i ich rodzin oraz 
trening czystości małego dziecka, 
grupowe zajęcia dla dzieci z psychomotoryki, 
terapia ręki poprawiająca sprawności moto-
ryczne i grafomotoryczne. 

Na terenie poradni funkcjonuje „Sieć współpra-
cy i samokształcenia nauczycieli wychowania 
przedszkolnego” – wsparcie nauczycieli w rozwiązy-
waniu problemów rozwojowych i edukacyjnych dzieci. 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe: 
badanie poziomu inteligencji i predyspozycji za-
wodowych, 
udzielanie porad w zakresie poznania siebie        
i określania preferencji zawodowych, 
udostępnianie informacji o zawodach i ścież-
kach edukacyjnych w różnych typach szkół, 
prowadzenie zajęć z młodzieżą, aktywizujących 
do wyboru szkoły i zawodu, 

































udzielanie pomocy uczniom z przeciwwskaza-
niami zdrowotnymi do wyboru zawodu oraz 
osobom niezdecydowanym w podejmowaniu 
decyzji szkolno-zawodowych, 
konsultacje i porady dla rodziców, 
warsztaty dla rodziców, 
konsultacje, porady i szkolenia dla nauczycieli      
i specjalistów, 
konsultowanie i pomoc w tworzeniu Wewnątrz-
szkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego, 
udzielanie konsultacji, porad, informacji zawo-
dowych, mediacji i innych form pracy w zależ-
ności od potrzeb środowiska. 

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Bychawie
Pracownicy merytoryczni Poradni to: psycholo-
dzy, pedagodzy, terapeuci, specjaliści wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka, a także neurolo-
gopeda i doradca zawodowy.
Specjaliści Poradni wychodzą naprzeciw zmienia-
jącym się oczekiwaniom i potrzebom klientów      
w zakresie nowych form terapii oraz zgłaszanych 
problemów rozwojowych i edukacyjnych dzie-
ci i młodzieży. Uczestnicząc w specjalistycznych 
szkoleniach zdobywają nowe umiejętności wyko-
rzystywane podczas pracy merytorycznej. Są ot-
warci i życzliwi wobec każdego klienta. Z empatią 
słuchają jego potrzeb, aby dobrze je zrozumieć. 
Wnikliwie analizują zgłaszane przez niego trudno-
ści, żeby jak najlepiej mu pomóc.













p.o. Dyrektor 
Beata Lalak 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w 
Bełżycach swoim działaniem obejmuje gminy:

Bełżyce, 
Borzechów, 

Pomoc poradni skierowana jest do dzieci          
(już od pierwszych miesięcy życia) i młodzieży 
z różnorodnymi problemami m. in.:

opóźnienie rozwoju psychoruchowego i rozwo-
ju mowy,







niepełnosprawność intelektualna,
niepełnosprawność ruchowa,
autyzm,
Zespół Aspergera,
niewidzenie i słabe widzenie,
niesłyszenie i słabe słyszenie,
niepełnosprawności sprzężone
zagrożenie niepełnosprawnością spowodowa-
ną występowaniem różnorodnych chorób,
zaburzenia przetwarzania sensorycznego        
(zaburzenia integracji sensorycznej),
zaburzenia mowy i artykulacji,
zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecz-
nego (nieśmiałość, lęki, ADHD, zahamowanie 
emocjonalne, agresja, zaburzenia ze spectrum 
autyzmu),
trudności wychowawcze,

























www.poradnia-belzyce.plwww.poradniawbychawie.pl

Niedrzwica Duża, 
Wojciechów. 
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ul. Fabryczna 2b, 
24-200 Bełżyce 

tel./fax: 81 51 72 778 
e-mail:ppp.belzyce@powiat.lublin.pl 

facebook.com/poradniapsychologicznopeda-
gogicznabelzyce

www.poradnia-belzyce.pl

trudności w nauce (obniżone możliwości inte-
lektualne, dysleksja, dysortografia, dysgrafia),
mutyzm dziecięcy,
zaburzenia zachowania i zagrożenie niedosto-
sowaniem społecznym,
moczenie nocne,
zaburzone relacje rówieśnicze, rodzinne,
sięganie po środki psychoaktywne, uzależnie-
nia,
trudności w wyborze szkoły i zawodu.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna               
w Bełżycach wspomaga uczniów, rodziców            
i nauczycieli poprzez udzielanie pomocy psy-
chologiczno-pedagogicznej i logopedycznej            
w niżej wymienionych formach:

diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logo-
pedyczna,
wydawanie opinii, orzeczeń oraz informacji,
terapia psychologiczna, pedagogiczna, logope-
dyczna i neurologopedyczna,
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
diagnoza i terapia SI.

W naszej pracy wykorzystujemy następujące 
nowatorskie metody:

integracja odruchów ustno-twarzowych, tera-
pia neurotaktylna, integracja odruchów pier-
wotnych i posturalnych wg. S. Masgutowej,
terapia ręki,
metoda werbotonalna,
Metoda Krakowska,
terapia manualna,
Trening Umiejętności Społecznych,
Trening Zastępowania Agresji,
Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
Masaż Shantala,
terapia behawioralna.













































W naszej ofercie znajdują się:
interwencja kryzysowa,
porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli,
spotkania szkoleniowe dla nauczycieli,
warsztaty dla rodziców,
„Szkoła dla rodziców i wychowawców”,
zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w okresie 
ferii i wakacji,
grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze 
spektrum autyzmu,
zajęcia profilaktyczne i psychoedukacyjne dla 
dzieci i rodziców prowadzone na terenie szkół 
i przedszkoli,
przesiewowe badania narządów zmysłów.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna              
w Bełżycach pełni funkcję Wiodącego Ośrod-
ka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuń-
czego (WOKRO) dla Powiatu Lubelskiego w ra-
mach rządowego programu kompleksowego 
wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Do kogo skierowany jest program? 
Program skierowany jest do dzieci, od momen-
tu wykrycia niepełnosprawności lub zagroże-
nia niepełnosprawnością do podjęcia nauki 
w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem  dzie-
ci  w wieku 0-3 lat oraz ich rodziców/opiekunów 
zamieszkujących na terenie Powiatu Lubelskie-
go lub uczęszczających do żłobków i przed-
szkoli leżących na terenie Powiatu Lubelskiego. 
W ramach wolnych miejsc do zajęć mogą być 
kwalifikowane dzieci spoza tereny Powiatu     
Lubelskiego.
Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły 
w czasie trwania Programu (od sierpnia 2018r 
do końca grudnia 2021r.); kolejność i zakwalifi-
kowanie dzieci do programu weryfikowane jest 
przez Koordynatora programu lub osobę przez 
niego wyznaczoną. 



















1.

2.

O przyjęciu do Programu decyduje kolejność 
zgłoszeń, wiek dziecka (ze szczególnym uwzględ-
nieniem dzieci do 3 roku życia),  stopień ciężko-
ści i trwałości zaburzeń rozwojowych dziecka.
W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 
z terenu Powiatu Lubelskiego, placówek oświa-
towych leżących na terenie Powiatu Lubelskie-
go. W ramach wolnych miejsc do zajęć mogą 
być kwalifikowane dzieci spoza terenu Powiatu 
Lubelskiego. 

3.

4.

terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psycholo-
gicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
Wskazywanie jednostek udzielających specjali-
stycznej pomocy dzieciom.
Organizowanie zajęć specjalistycznych właści-
wych ze względu na wykryte u dziecka zaburze-
nia rozwojowe.

Na podstawie jakich dokumentów kwalifiku-
jemy do udziału w programie?

Rodzic może nam przedstawić jeden z poniżej wy-
mienionych dokumentów:

orzeczenie o niepełnosprawności
opinię o potrzebie wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
zaświadczenie od lekarza pediatry lub specja-
listy właściwego ze względu na naturę proble-
mów zdrowotnych dziecka

Jakimi specjalistami dysponujemy?
psychologami
pedagogami
logopedami i neurologopedami
fizjoterapeutami
terapeutami SI

W szczególności zapraszamy dzieci małe do             
3 roku życia.

2.

3.



















WAŻNE!
Każdy rodzic, który jest zaniepokojony 

rozwojem swojego dziecka w wieku 
do 7 lat może zgłosić się na konsultację 

do specjalistów pracujących 
w Wiodącym Ośrodku Koordynacyjno–

Rehabilitacyjno–Opiekuńczym 
i na podstawie ich wyniku 

dziecko może zostać 
zakwalifikowane do zajęć 

specjalistycznych.

Co oferujemy?
Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji 
dotyczącej problemów rozwojowych dziecka 
w formie konsultacji ze specjalistami różnych 
dziedzin, wskazywanie właściwych dla dziecka i 
jego rodziny form kompleksowej, specjalistycz-
nej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, 

1.

www.poradnia-belzyce.pl www.poradnia-belzyce.pl
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Co jest potrzebne do uzyskania orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego?
Rodzice (opiekunowie prawni) ubiegający się 
o wydanie wyżej wymienionych orzeczeń i opinii 
do wniosku (wzór wniosku dostępny w poradni)  
dołączają dokumentację: 

Wydane przez specjalistów opinie, zaświad-
czenia oraz wyniki obserwacji i badań psy-
chologicznych, pedagogicznych i lekarskich, 
dokumentację medyczną dotyczącą leczenia 
specjalistycznego oraz poprzednio wydane 
orzeczenia lub opinie, jeżeli zostały wydane 
przez inną poradnię.
Wydane przez lekarza specjalistę zaświadcze-
nie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia.
W uzasadnionych przypadkach opinię logope-
dyczną.
W sytuacji, gdy dziecko było badane w innej 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, należy 
zwrócić się do niej o przekazanie dokumentacji 
dziecka do naszej Poradni.
Jeśli rodzice (opiekunowie prawni) nie dyspo-
nują wynikami badań psychologicznych, peda-
gogicznych, logopedycznych, wówczas badania 
przeprowadzane są przez specjalistów naszej 
Poradni.
W celu uzyskania informacji o sytuacji dydak-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

WYDAWANIE ORZECZEń 
PODSTAWOWE INfORMACJE

Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne Po-
wiatu Lubelskiego, na mocy Rozporządzenia MEN 
z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń 
i opinii wydawanych przez zespoły orzekające 
działające w publicznych poradniach psycholo-
giczno – pedagogicznych, wydają następujące 
opinie i orzeczenia:

1. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka.
2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
ze względu na: 

a. niepełnosprawność dziecka lub ucznia: 
 niesłyszące,

słabosłyszące,
niewidzące,
słabowidzące,
niepełnosprawne ruchowe, w tym z afazją,









niepełnosprawne intelektualnie w stop-
niu lekkim,

niepełnosprawne intelektualnie w stopniu 
umiarkowanym, 

niepełnosprawne intelektualnie w stop-
niu znacznym,

z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera,
z niepełnosprawnością sprzężoną,

b. niedostosowanie społeczne,
c. zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

3. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obo-
wiązkowego rocznego przygotowania przedszkol-
nego.
4. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego na-
uczania.
5. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - 
wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełno-
sprawnością intelektualną w stopniu głębokim.











Orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego

to podstawowy dokument 
dla funkcjonowania dziecka 

z niepełnosprawnością 
w systemie edukacji.

www.powiat.lublin.pl www.powiat.lublin.pl
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tycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia, 
Przewodniczący Zespołu może zwrócić się do 
dyrektora szkoły (przedszkola) z prośbą o wy-
danie opinii przez nauczycieli, wychowawców 
grup wychowawczych lub specjalistów, prowa-
dzących zajęcia z  dzieckiem lub uczniem, infor-
mując o tym wnioskodawcę. 
O wydanie opinii może również zwrócić się 
wnioskodawca.

Opiekunowie prawni zobowiązani są do dołącze-
nia do wniosku kserokopii decyzji sądowej po-
twierdzającej ich prawo do sprawowania opieki 
nad dzieckiem.

7.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 
w Lublinie - Gminy: Garbów, Głusk, Jastków, Ko-
nopnica, Niemce, Wólka.
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 
w Bełżycach – Miasto i Gmina Bełżyce oraz Gmi-
ny - Borzechów, Niedrzwica Duża, Wojciechów,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w By-
chawie - Miasto i Gmina Bychawa oraz Gminy 
- Jabłonna, Krzczonów, Wysokie, Strzyżewice 
i Zakrzew.

W przypadku dzieci młodszych lub dzieci, które 
nie uczęszczają do żadnej placówki edukacyjnej, 
rodzice powinni zgłosić się do poradni właściwej 
ze względu na miejsce zamieszkania.

1.

2.

3.

WAŻNE!
Rodzic może być obecny 

podczas posiedzenia Zespo-
łu Orzekającego, a poradnia 
ma obowiązek powiadomić 

go o terminie tego 
posiedzenia.

Gdzie można uzyskać orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego?
Zespoły Orzekające działające w Poradniach 
Psychologiczno – Pedagogicznych  wydają orzecze-
nia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci 
i młodzieży uczęszczających do placówek i szkół 
znajdujących się na terenie działania danej porad-
ni, tj.:

www.powiat.lublin.pl



Zespół Szkół Specjalnych przy DPS 
w Matczynie 

Matczyn 9, 24-200 Bełżyce 
tel./fax: 81 516 24 00

e-mail: zssmatczyn@poczta.onet.pl 
www.zssmatczyn.pl 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Bystrzycy 

Bystrzyca 92, 20-258 Lublin 62
tel./fax: 81 751 07 90 

e-mail: sosw-bystrzyca@tlen.pl
www.soswbystrzyca.edu.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Załuczu 

Załucze 59, 24-220 Niedrzwica Duża
tel. 81 511 60 01

fax. 81 511 60 01 wew. 12 
e-mail: sosw.zalucze@interia.pl

www.soswzalucze.szkolnastrona.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 
w Lublinie

ul. M. Karłowicza 4, 20-027 Lublin
tel. 81 532 80 78

e-mail: ppp7wlublinie@powiat.lublin.pl
www.ppp7.powiat.lublin.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Bychawie

ul. Gen. Andersa 2, 23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32

e-mail: ppp.bychawa@powiat.lublin.pl
www.poradniawbychawie.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Bełżycach

ul. Fabryczna 2b, 24-200 Bełżyce
tel./fax  81 517 27 78

e-mail: ppp.belzyce@powiat.lublin.pl
www.poradnia-belzyce.pl


