
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INFORMACJE OGÓLNE  

ORGANIZACJA PRACY  

DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU  

 

 

Z DYSFUNKCJĄ WZROKU 

DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ 

WZROKU  

 

DLA OSÓB ZE SPEKTRUM  AUTYZMU 

 

DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI MOWY 

 

DLA OSÓB Z TRUDNOŚCIAMI                              

W POROZUMIEWANIU SIĘ 

I KOMUNIKACJI (wymagające wprowadzenia 

komunikacji alternatywnej i wspomagającej) 

 

 
DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ SŁUCHU 

DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI  W OBRĘBIE 

NARZĄDU RUCHU 

DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI INTEGRACJI 

SENSORYCZNEJ 

SPECJALISTYCZNY PUNKT 

KONSULTACYJNY 

 

jest miejscem pomocy, wsparcia 

dla rodziców, nauczycieli, 

wychowawców i terapeutów dzieci 

i młodzieży uczęszczających        

do placówek oświatowych            

na terenie gminy 

Dąbrowa Górnicza. 

 

 

 

  



INFORMACJE OGÓLNE  

 

 

Koordynator: Agnieszka Michoń 

e-mail:  amichon1@sosw.dg.pl 

tel. 32 261 80 03 wew. 7012 

 

Celem Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego jest udzielanie wsparcia       

i pomocy osobom, w tym rodzicom, opiekunom, nauczycielom, wychowawcom, 

terapeutom, które pracują i opiekują się dziećmi i młodzieżą z: 

• dysfunkcją wzroku, słuchu  

• zaburzeniami  w obrębie narządu ruchu 

• zaburzeniami integracji sensorycznej 

• zaburzeniami mowy  

• trudnościami komunikacyjnymi, wymagającymi wprowadzenia 

alternatywnej i wspomagającej komunikacji 

• z niepełnosprawnościami  intelektualnymi         

• ze spektrum autyzmu  

 

Usługi świadczone przez Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny są bezpłatne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANIZACJA PRACY 

 

Osoby, które chcą skorzystać z naszej pomocy, zgłaszają się do Koordynatora 

Punktu telefonicznie: 

tel. 32 261 80 03 wew. 7012 

 

lub mailowo: amichon1@sosw.dg.pl 

 

określają ogólnie problem i zostawiają dane kontaktowe. Koordynator Punktu 

przeprowadza szczegółową rozmowę, w której rozpoznaje potrzeby i opracowuje 

plan współpracy, a następnie ustala konsultacje z poszczególnymi specjalistami.  

Końcowym efektem pracy zespołu jest kompleksowa ocena wraz                            

z zaleceniami i wskazówkami do pracy z dzieckiem. 

 

FORMY PRACY 

• spotkania konsultacyjne na terenie Ośrodka 

• doradztwo i instruktaże 

• porady on-line  

• porady telefoniczne i mailowe 

• inne niestandardowe usługi dostosowane do potrzeb  

Nasi specjaliści to: 

• tyflopedagodzy, oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy 

• terapeuci widzenia 

• instruktorzy orientacji przestrzennej 

• nauczyciel technik komputerowych i pracy bezwzrokowej 

• psycholog 

• terapeuta AAC 

• terapeuta SI 

• nauczyciele rehabilitacji 

• neurologopedzi  



SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY  

DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU  

 

ZADANIA: 

Pomagamy: 

 

• określić kierunek oddziaływań edukacyjnych i rewalidacyjnych, 

• ocenić funkcjonowanie wzrokowe dziecka, 

• niwelować negatywne następstwa słabowzroczności,  

• dobrać pomoce optyczne, pozaoptyczne i tyflotechniczne, 

• w wyborze ścieżki edukacyjnej, 

• w doborze odpowiednich form i sposobów pracy. 

 

Radzimy: 

 

• jak pozyskać dofinansowanie na zakup specjalistycznego sprzętu,  

• co zrobić, aby dziecko bezpiecznie i samodzielnie się poruszało,  

• jak przygotować stanowisko szkolne. 

 

Nasi specjaliści to doświadczeni: tyflopedagodzy, terapeuci widzenia, 

instruktor orientacji przestrzennej, nauczyciel technik komputerowych i pracy 

bezwzrokowej:  

mgr Anita Kujawińska  

mgr Sylwia Siejca  

mgr Jarosław Szufryn 

mgr Jolanta Zabuska-Mamczur 

 

  



 

SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY  

DLA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU 

ZADANIA: 

Udzielamy porad i wskazówek w zakresie: 

• występujących u dziecka zachowań trudnych, 

• dostosowań, które można wprowadzić, by ułatwić dziecku 

funkcjonowanie (w domu oraz szkole), 

• oddziaływań edukacyjnych oraz rewalidacyjnych, 

• zastosowania odpowiednich form i metod pracy. 

 

Udzielamy wsparcia rodzicom poprzez: 

• pedagogizację rodziców – w formie indywidualnych konsultacji oraz 

grupowych spotkań szkoleniowych – poszerzających wiedzę rodziców/ 

specjalistów na temat spektrum autyzmu, 

• udzielanie rodzicom informacji na temat możliwych form pomocy,            

z których, zarówno oni, jak i ich dzieci mogą skorzystać. 

 

Nasi specjaliści to doświadczeni:   psycholog,  oligofrenopedagodzy,  

autystolodzy: 

 

mgr Magdalena Morchat 

mgr Agnieszka Musialik 

mgr Anna Orligóra- Helwig  

mgr Agnieszka Pasternak 

mgr Katarzyna Imielska  

mgr Aneta Żurek  



SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY  

DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI MOWY 

 

ZADANIA: 

 

Pomagamy w: 

• diagnozowaniu trudności komunikacyjnych, 

• planowaniu procesu terapeutycznego, 

• nabyciu przez rodziców  kompetencji pozwalających na lepsze 

komunikowanie się z dzieckiem, 

• nabyciu podstawowej wiedzy z zakresu logopedii, pomocnej w 

profilaktyce, stymulowaniu rozwoju mowy dziecka i terapii zaburzeń. 

 

Radzimy/ informujemy: 

• jakie należy wykonać dodatkowe badania specjalistyczne, 

• o dostępnych formach pomocy i  skutecznych metodach terapii. 

 

 

Nasi specjaliści to doświadczeni neurologopedzi: 

 

mgr Ada Flak 

mgr Aleksandra Jędryczka  

mgr Patrycja Niekrasz – Bagnicka  

mgr Magdalena Nowak 

mgr Martyna Rutkowska 

mgr Stella Sikora-Iskra 

 



SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY 

DLA OSÓB Z TRUDNOŚCIAMI W POROZUMIEWANIU SIĘ 

I KOMUNIKACJI 

 

ZADANIA: 

 

Pomagamy: 

• określić trudności w rozwoju komunikacji,  

• dokonać oceny poziomu umiejętności komunikacyjnych,  

• nakreślić cele oddziaływań, 

• dokonać analizy zachowań komunikacyjnych (w tym zachowań 

trudnych), 

• dostosować, wybrać rodzaj pomocy i narzędzi komunikacyjnych.  

 

Radzimy: 

• jak organizować proces rozwoju komunikacji w różnych środowiskach, 

• jak pozyskać fundusze na zakup specjalistycznego sprzętu AAC. 

 

Koordynujemy: 

• proces wprowadzania komunikacji AAC 

 

Nasi specjaliści to doświadczony oligofrenopedagog, certyfikowany 

terapeuta AAC, neurologopeda:  

mgr Aneta Nowak 

mgr Dorota Łągiewka  

  



SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB                 

Z DYSFUNKCJĄ SŁUCHU 

ZADANIA  

Pomagamy w:  

• udzielaniu wskazówek dotyczących korzystania z usług tłumacza języka 

migowego,  

• określaniu funkcjonowanie słuchowe dziecka,  

• ukierunkowaniu pracy terapeutycznej z dzieckiem z dysfunkcją słuchu,  

• doborze odpowiednich form i metod pracy z dzieckiem z dysfunkcją 

słuchu.  

Radzimy:  

• jak dostosować warunki życiowe do potrzeb osoby z dysfunkcją słuchu,  

• jak pozyskać środki publiczne na doposażenie mieszkania osoby                 

z dysfunkcją słuchu,  

• jak skompletować niezbędną dokumentację medyczną związaną                

z dysfunkcją słuchu. 

 
 

Nasi specjaliści to doświadczeni surdopedagodzy, oligofrenopedagodzy: 

mgr Marta Bąk  

mgr Marzena Białas 

mgr Lidia Jakubowska  

 

 

 

  



SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB                 

Z ZABURZENIAMI W OBRĘBIE NARZĄDU RUCHU 

ZADANIA  

Pomagamy: 

• ocenić ryzyko zaburzeń neurorozwojowych u niemowląt,  

• ocenić ryzyko zaburzeń posturalnych i ruchowych u dzieci i młodzieży, 

• określić kierunek oddziaływań terapeutycznych, 

• dobrać pomocniczy sprzęt   ortopedyczny i pozycjonujący dla osób z 

zaburzeniami ruchowymi. 

Udzielamy wskazówek: 

• jak prawidłowo pielęgnować i nosić niemowlę i małe dzieci, 

• jak dostosować pomoce szkolne do potrzeb dziecka niepełnosprawnego 

ruchowo, 

• jak pozyskać dofinansowanie na zakup specjalistycznego sprzętu 

ortopedycznego.  

Nasi specjaliści to doświadczeni fizjoterapeuci: 

• mgr Edyta Wilczak 

• mgr Katarzyna Wilewska  

 

  



 

SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY  

DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 

ZADANIA  

Pomagamy: 

• dokonać wstępnej diagnozy ryzyka zaburzeń SI, 

• określić typ zburzeń SI i trudności z nim związanych, 

• nakreślamy kierunek dalszego postępowania w przypadku, 

zdiagnozowanych problemów sensorycznych. 

Radzimy/informujemy: 

• jakie należy wykonać dodatkowe badania specjalistyczne, 

• jak dostosować warunki życiowe do potrzeb osoby z dysfunkcjami 

sensorycznymi, 

• jak dostosować pomoce i otoczenie szkolne na potrzeby dziecka                 

z zaburzeniami SI, 

• informujemy o dostępnych formach pomocy w przypadku 

zdiagnozowanych problemów.  

Nasi specjaliści to doświadczeni terapeuci SI: 

mgr Beata Michnowska  

mgr Katarzyna Wilewska  

 

 


