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Niepubliczna Poradnia Wspomagania  Rozwoju „Po Drodze”  działa w strukturach 

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło Gdańsk.  Jesteśmy 

specjalistyczną placówką oświatową, prowadzimy systematyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci w 

ramach programu wczesnego wspomagania rozwoju, wsparcie rodziców i rodziny w podejmowaniu 

działań sprzyjających rozwojowi dziecka, monitorowanie drogi edukacyjnej podopiecznych, 

wspieranie placówek przedszkolnych i szkolnych w zaplanowaniu odpowiedniej opieki nad nimi. 

Realizujemy wiele projektów finansowanych m.in z Funduszy Europejskich, PFRON, Urzędu Miasta. 

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:  

Oligofrenopedagog 

Miejsce pracy: Gdańsk 

Opis stanowiska: 

 praca z dziećmi  z niepełnosprawnością bądź zagrożonych niepełnosprawnością, głównie w 

wieku przedszkolnym w ramach programu wczesnego wspomagania rozwoju 

 przeprowadzanie diagnozy funkcjonalnej dzieci z wykorzystaniem różnych narzędzi 

badawczych, opracowanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju 

 prowadzenie zajęć terapii pedagogicznej oraz zajęć z terapii ręki dla dzieci objętych opieką 

Poradni 

 ocenianie i interpretowanie wyników prowadzonej terapii oraz  formułowanie wskazań,  

prowadzenie doradztwa pedagogicznego, ustalanie postępowania korekcyjno-

terapeutycznego 

 utrzymywanie właściwych kontaktów z rodzinami dzieci i młodzieży objętych opieką Poradni, 

wspólne poszukiwanie rozwiązań w prowadzonej terapii 

 nawiązanie współpracy z ośrodkami, do których uczęszcza dziecko lub innymi podmiotami, w 

których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi (np. przedszkole, szkoła, 

podmiot leczniczy, ośrodek pomocy społecznej) 

 systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji: dziennik zajęć, arkusz obserwacji 

dziecka, ewaluacja prowadzonej terapii  

Oczekiwania: 

 wykształcenie wyższe kierunkowe 

 uprawnienia do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym w ramach wczesnego wspomagania 

rozwoju 

 ukończony kurs Terapii Ręki bądź w trakcie kursu 

 doświadczenie w pracy  z dziećmi z niepełnosprawnością 
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 wysoki poziom  zaangażowania, sumienność i odpowiedzialność w zakresie realizacji 

powierzonych obowiązków 

  łatwość nawiązywania kontaktów i wysokie umiejętności interpersonalne 

 twórczość i kreatywność w pracy z dziećmi 

 

Oferujemy:  

 umowę o pracę w jednej z największych i najbardziej nowatorskich organizacji 

pozarządowych w Polsce 

 możliwość rozwoju zawodowego  

 pracę w twórczym i dynamicznym zespole 

 współpraca z innymi ośrodkami  PSONI Koło Gdańsk 

 możliwość brania udziału w różnego rodzaju ciekawych projektach prowadzonych przez 

PSONI Koło Gdańsk 

Zainteresowane osoby zapraszamy do złożenia CV i listu motywacyjnego na adres: 

magdalena.kowalska@psoni.gda.pl w temacie wpisując: Rekrutacja/pedagog Poradnia. Na aplikacje 

czekamy do dnia 3.11.2017 r. Dziękujemy za przesłane dokumenty jednocześnie informując, że 

skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami. 

 W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 

(zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883) 
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