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Profesjonalni – Pomocni – Przyja źni 

 

KONCEPCJA PRACY 

Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ciechanowie  
 

Profesjonalni – Pomocni - Przyjaźni 

Chcemy być  „miejscem przyjaznym dla ludzi” i staramy się czynić wszystko, by na takie 

miano zapracować.  

Jako zespół pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ciechanowie  

pragniemy  dostosowywać swoje działania do potrzeb naszych klientów. Wsłuchując się  

w ich potrzeby, trudności, problemy, tak modyfikować swój warsztat pracy, rozwijać 

umiejętności, a więc samych siebie, by móc jak najlepiej odpowiadać na wyłaniające się 

potrzeby. Będziemy więc zmieniać się wraz z naszymi klientami. Do pojawiających się 

potrzeb będziemy dostosowywać nie tylko oferowane formy pomocy, metody pracy, 

wyposaŜenie, ale i organizację pracy oraz ofertę działań placówki. UwaŜamy,  

Ŝe jest to jedna z zasadniczych cech stanowiących o byciu profesjonalistą w obszarze 

pomagania. 

W Poradni jako „miejscu przyjaznym ludziom” będziemy współpracować między sobą 

oraz z zewnętrznymi partnerami. Celem tej współpracy jest zapewnienie optymalnej      

do potrzeb, profesjonalnej pomocy oraz wykorzystanie wszelkich zasobów własnych 

i środowiska. 

WIZJA PORADNI 

1. Poradnia poprzez doskonalenie swojej oferty, warsztatu pracy, metod, form, 

warunków pomocy, współpracę między pracownikami i ze środowiskiem świadczy 

profesjonalną pomoc i zaspokaja potrzeby klientów. 

2.  Poradnia jest spostrzegana w środowisku jako miejsce przyjazne ludziom. 



 MISJA PORADNI  

1. Udzielamy kompleksowej i profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

dzieciom i młodzieŜy, ich rodzicom i nauczycielom. 

2. Współpracujemy ze sobą oraz inicjujemy w środowisku działania sprzyjające 

rozwijaniu zakresu i form pomocy psychologiczno - pedagogicznej i integracji 

działań.  

Przedstawione kierunki rozwoju i funkcjonowania Poradni mają doprowadzić  

do tego, by nasza oferta zaspakajała potrzeby i była modyfikowana zgodnie z nimi,  

by  świadczyć usługi na wysokim poziomie oraz, by udzielana pomoc była efektywna.  

ZaleŜy nam, aby osoby korzystające z naszych usług i współpracujące z Poradnią były 

usatysfakcjonowane uzyskaną pomocą, a zadowoleni z pracy pracownicy widzieli  

jej pozytywne efekty.  

 

Ideą jest abyśmy byli profesjonalni, pomocni, przyja źni . 

 

Źródła opracowania koncepcji:  

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec poradni psychologiczno- pedagogicznych 
stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz wyniki ewaluacji wewnętrznej. 
Koncepcja powstała w wyniku zespołowego działania pracowników Poradni. 

 


