Zarządzenie nr 16/2020
z dnia 03.09.2020r
dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 7 w Częstochowie
w sprawie: powołania zespołu ds. planowania i koordynowania udzielanej pomocy
psychologiczno - pedagogicznej


Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. ( DZ. U. poz. 1578 z późn.zm.)
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym.
zarządzam:
§1
Powołuję zespoły planujące i koordynujące udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej
w roku szkolnym 2020/2021.
§2
W skład poszczególnych zespołów wchodzą:
- Zespół Nr 1 powołany dla XXXXXXXXXXXXXXXX, w składzie:
1. mgr Aleksandra Wieczorek – nauczyciel/wychowawca - koordynator zespołu,
terapeuta pedagogiczny
2. mgr Ewelina Nowak – nauczyciel
3. mgr Renata Pala – rehabilitant ruchowy
4. mgr Iwona Motorko – logopeda
5. mgr Barbara Gul - terapeuta pedagogiczny
- Zespół Nr 2 powołany dla XXXXXXXXXXXXX, w składzie:
1. mgr Katarzyna Ładoń – nauczyciel współorganizujący kształcenie - koordynator
zespołu
2. mgr Aleksandra Wieczorek – nauczyciel/wychowawca
3. mgr Ewelina Nowak – nauczyciel/wychowawca
4. mgr Barbara Gul – terapeuta pedagogiczny
5. mgr Iwona Motorko – logopeda
- Zespół Nr 3 powołany dla XXXXXXXXXXXXX, w składzie:
1. mgr Jolanta Idziak – nauczyciel/wychowawca - koordynator zespołu
2. mgr Barbara Buczkowska Staniec – nauczyciel
3. mgr Marta Teler – nauczyciel współorganizujący kształcenie, rewalidator
4. mgr Iwona Motorko – logopeda
- Zespół Nr 4 powołany dla XXXXXXXXXXXXX, w składzie:
1. mgr Monika Cieślak - Gamalczyk - koordynator zespołu, nauczyciel
współorganizujący kształcenie, nauczyciel rewalidator
2. mgr Magdalena Zielonka – nauczyciel wychowawca
3. mgr Monika Hałaczkiewicz – nauczyciel wychowawca
4. mgr Iwona Motorko – logopeda
5. mgr Barbara Gul - terapeuta pedagogiczny
- Zespół Nr 5 powołany dla XXXXXXXXXXXXXXXX, w składzie:
1. mgr Marta Teler – nauczyciel współorganizujący kształcenie, rewalidator koordynator zespołu
2. mgr Jolanta Idziak – nauczyciel wychowawca
3. mgr Barbara Buczkowska – Staniec - nauczyciel
4. mgr Barbara Gul – nauczyciel terapeuta

§3
Zespoły pracują zgodnie z wytycznymi zawartymi w:
 Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. ze zm. w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym.
 Rozporządzeniu z 30 kwietnia 2013 r. ze zm. w sprawie zasad udzielania i organizacji
pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach.

(-) mgr Aleksandra Nocuń
(dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 7)

