
Współpraca z instytucjami wspieraj ącymi szkoł ę. 
 
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Centrum Psyc hologiczno - 

Pedagogiczne  –  współpraca ma na celu wsparcie wszechstronnego rozwoju 

ucznia, poprzez diagnozę ( psychologiczna, pedagogiczną oraz logopedyczna) 

oraz orzecznictwo. Uczniowie mający problemy są kierowani na  indywidualne 

konsultacje z psychologiem i terapeutą. Współpraca z poradnią dotyczy też porad 

specjalistycznych, uczniowie mogą korzystać z terapii psychologicznych oraz 

treningów psychoedukacyjnych. Nasi uczniowie korzystają tez z pomocy 

specjalistów w sytuacjach kryzysowych. Dużą popularnością cieszą się spotkania 

z doradcami zawodowymi. Ponadto współpraca obejmuje pomoc psychologiczno- 

pedagogiczną dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz udział w spotkaniach 

informacyjno –warsztatowo- superwizyjnych dla pedagogów. 

• Miejski O środek Pomocy  Rodzinie  – w przypadku problemów rodzinnych, gdzie 

pomoc ze strony szkoły okazała się niewystarczająca, pomoc dotyczy nie tylko 

spraw materialnych, ale też coraz częściej wspólnie z asystentami rodzinnymi 

pomagamy rodzinom w rozwiązywaniu ich problemów, podnosimy ich wiedzę w 

zakresie umiejętności wychowawczych.. Ponadto w związku z wszczętymi 

procedurami Niebieskiej Karty, na terenie ośrodków odbywają się spotkania Grupy 

Roboczej, w których uczestniczy pedagog. 

• Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna – współpraca obejmuje 

realizację programów  koordynowanych przez Departament Promocji Zdrowia i 

Oświaty Zdrowotnej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, wykorzystanie pomocy 

dydaktycznych, materiałów informacyjnych o tematyce zdrowotnej, udział w 

konkursach akcjach, happeningach promujących zdrowy styl życia  

• Miejska Komenda Policji – prelekcja dla nauczycieli,  rodziców i młodzieży na 

temat: „Odpowiedzialność karna nieletnich w przypadku posiadania, zażywania 

lub sprzedaż narkotyków”, pomoc doraźna w sytuacjach wymagających wsparcia 

policji ( kradzież, pobicie, zastraszanie). Wsparcie w rozwiązywaniu problemów. 

Współpraca z dzielnicowymi po wszczęciu procedury Niebieskiej Karty. 

• Miejski O środek Interwencji Kryzysowej  – pomoc psychologiczna, prawna, 

psychoterapia, grupy wsparcia dla młodzieży oraz rodzin w rozwiązywaniu 

konfliktów, przemocy domowej, agresji. 



• Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzale żnionych „ Powrót z U”  – 

Pomoc dla rodziców dzieci mających problemy z uzależnieniami, terapia dla 

młodzieży. Konsultacje w sprawie pracy z uczniami mającymi problem z 

uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. 

• Sąd – współpraca z zawodowymi i społecznymi kuratorami sądowymi. 

Rozwiązywanie problemów uczniów, wgląd w sytuacje rodzinną. Interwencje 

mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowej opieki ze strony 

rodziny. 

• Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych   współpraca 

obejmuje prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w 

zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, wspomaganie szkoły w  

działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych; 

• Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli -  Udział nauczycieli 

w warsztatach, kursach  szkoleniach Zaproszenie specjalistów z ZCDN do szkoły 

w celu przeprowadzenia rad szkoleniowych, warsztatów podnoszących 

umiejętności nauczycieli. 

• Wojewódzki Urz ąd Pracy  - współpraca w zakresie doradztwa zawodowego, 

poznania rynku pracy oraz możliwości zatrudnienia, udział w szkoleniach doradcy 

zawodowego.. 

• OHP Młodzie żowe Biuro Pracy – warsztaty dla młodzieży  na temat rynku pracy, 

możliwości zatrudnienia oraz wypełniania dokumentów aplikacyjnych, ukazanie 

realiów dotyczące aktualnych możliwości zatrudnienia.  

• Collegium Balticum – prelekcje dla młodzieży na temat odpowiedzialności karnej 

nieletnich, niebezpieczeństw płynących z zażywania substancji psychoaktywnych, 

oraz planowania kariery. 

• Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Wy ższa Szkoła Humanistyczna  - 

Działalność edukacyjna, warsztatowa dla młodzieży, szkolenia dla nauczycieli. 

• Straż Miejska – pomoc w sytuacjach kryzysowych, interwencje, sprawdzanie 

bezpieczeństwa wokół terenu szkoły, działania edukacyjne. 

 


