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Gdy spotykam dziecko,  

budzi ono we mnie dwa uczucia: 

czułość do tego, kim ono jest 

oraz szacunek do tego 

kim może  zostać w przyszłości. 

 
Ludwik Pasteur 

 



Rok 1964 - poradnictwo w Polsce 
 

Poradnie Wychowawczo-Zawodowe powołano w Polsce 

do życia  1 sierpnia 1964 roku zarządzeniem Ministra 

Oświaty w sprawie organizacji poradni wychowawczo - 

zawodowych. Intencją zarządzenia było udzielanie 

rodzicom (opiekunom), szkołom i innym placówkom 

opiekuńczo - wychowawczym pomocy w zapobieganiu 

trudnościom wychowawczym  i ich rozwiązywaniu oraz w 

wyborze przez młodzież kierunku dalszego kształcenia i 

zawodu.  Początkowo dwa razy w tygodniu z Warszawy z 

Poradni Okręgowej do Piaseczna dojeżdżali specjaliści na 

kilka godzin. 

 



Rok 1966 - początki naszej Poradni  
             

11 lipca 1966 r. Wicekurator Okręgu Szkolnego Warszawskiego wystosował 

ustalenie do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej - Wydział Oświaty         

i Kultury w Piasecznie, przydział etatów dla Poradni Wychowawczo-

Zawodowej w Piasecznie. Zgodnie z zarządzeniem funkcję kierownika musiał 

pełnić pedagog. W ustaleniu możemy przeczytać, że pracownik pedagogiczny 

nie ma prawa podejmować ubocznych zajęć – praca w poradni i koniec. 

Można się było zwrócić do kierownika z wnioskiem o udzielenie zezwolenia 

na dodatkową pracę.   



Rok 1966 - Piaseczno 

Na podstawie ww. Zarządzenia Inspektor Szkolny, urzędujący 

w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Piasecznie, 

Wydział Oświaty i Kultury  orzekł o utworzeniu Powiatowej 

Poradni Wychowawczo-Zawodowej od dnia 1 września 1966  r. 

(pan Wacław Związek).  



Rok 1966  - pierwszy dyrektor Poradni 

Ś.p. Pani Maryla Samos pełniła funkcję Kierownika Poradni od 

1966 r. przez 26 lat... 

Pierwszymi pracownikami merytorycznymi były Pani Maria 

Dubieńczuk i Pani Zofia Kubicka. 

Według statutu poradni na czele poradni powiatowej stał 

kierownik, a okręgowej – dyrektor.  

Poradnia była placówką specjalną i pracowała od 22 sierpnia do 

10 lipca następnego roku; wakacje były dość długie. 



Pierwsza siedziba Poradni 

 

 

Pierwsza Poradnia funkcjonowała w budynku Wydziału Oświaty             

i Kultury, (obecny Dom Kultury) w Piasecznie przy  ul. Kościuszki 

43. gdzie zajmowała dwa małe pokoje o łącznej powierzchni 20 m. 

kw. czyli jednego gabinetu obecnej poradni. Jeden pokój był            

w połowie wykorzystywany na poczekalnię, w drugiej połowie 

pracowała kierownik poradni. W drugim pokoju przedzielonym 

kotarą mieściły się gabinety psychologów. Kierownik poradni 

wystąpiła w kwietniu 1972 roku z pismem do Powiatowego 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Piasecznie                         

o umieszczenie przed wejściem do poradni ławki w celu 

„poszerzenia” poczekalni w okresie letnim. Nie było miejsca już dla 

sekretarki, więc swoje obowiązki pełniła ona  w Wydziale Oświaty    

i Kultury (ul. Świętojańska 4). 



Praca w Poradni 

 

        Sprawy orzecznictwa podlegały wówczas Powiatowemu Ośrodkowi Selekcji – rekrutacja do szkół specjalnych. 

Kuratorium Oświaty mocno wówczas naciskało szkoły na kierowanie dzieci z niepowodzeniami szkolnymi na 

badania i umieszczanie ich w szkołach specjalnych. Od 1 września 1966 r. do lutego 1968 roku przeprowadzono 758 

badań w tym ostatnie półrocze to 428 badań (z tego 139 związanych było z poradnictwem zawodowym). Dla 

porównania w roku szkolnym 2015/2016 przebadano około 6 000 dzieci i młodzieży, co obrazuje wzrost 

zapotrzebowania na usługi specjalistów pracujących w Poradni. 

 

 



Rok 1968  - pierwsza wizytacja  

Na pierwszy zachowany spis pracowników poradni 

natknęliśmy się przy okazji pierwszej wizytacji delegata 

Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego, która odbyła 

się w lutym 1968 r. W skład kadry poradni wchodziło: 

3 psychologów, pedagog, lekarz, sekretarka i sprzątaczka. 

 

Ciekawostką jest określenie przynależności partyjnej                    

i związkowej pracowników pedagogicznych. Obecnie są to 

dane wrażliwe. 



Specjaliści Poradni 

 W styczniu 1972 r. Kuratorium ustaliło, że na pracownika pedagogicznego poradni nie może przypadać więcej niż 

2000-2500 dzieci, a był to czas wyżu demograficznego. Dane  z 2014 roku. podają liczbę ok. 44 tysięcy dzieci                       

i młodzieży bez dzieci do 3 roku życia, których jest na terenie naszego powiatu coraz więcej i mimo, że mamy 

aktualnie niż demograficzny. W zależności od wieku dziecka, etapu edukacyjnego i problemu z którym się zgłasza do 

poradni jest kwalifikowane do specjalisty, więc trudno ocenić ile dzieci przypada na pracownika merytorycznego. 

Obecnie zatrudnionych jest np. pięciu logopedów, 4 psychologów badających małe dzieci, jeden tyflopedagog,              

3 surdopedagogów itp.  Aktualnie (2016 r.) w poradni zatrudnionych jest 39 pracowników merytorycznych. 

 



Kolejne siedziby Poradni 

W roku szkolnym 1973/1974  poradnia została przeniesiona do  

Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno (Kościuszki 49).  

Z następnej wizytacji wiemy, że Poradnia była bardzo dobrze 

wyposażona w testy diagnostyczne. 



Kolejne siedziby Poradni 

Pod koniec 1974 roku poradnia zmieniła siedzibę – zaczęła 

pracę w Chylicach przy ulicy Grodzkiej 25. W związku             

z likwidacją powiatów Poradnia stała się Miejską Poradnią 

Wychowawczo-Zawodową.   

W styczniu 1976 roku powołano terenowe zespoły 

kwalifikacyjne ds. orzecznictwa zawodowego. W ich skład 

wchodził min. Dyrektor Poradni. Jako pracownicy zaczęliśmy 

mieć wpływ na proces orzekania. 

W tym czasie rejon działalności poradni obejmował gminy: 

Konstancin-Jeziorna, Piaseczno, Góra Kalwaria i Prażmów. Na 

5 etatów specjalistów przypadało 13 574 dzieci i młodzieży. 



Zespoły Orzekające  

 Zespół Orzeczniczo-Kwalifikacyjny działał przy poradni od 06.11.1978 r. w składzie: 2 psychologów, lekarz 

neurolog, inspektor szkolny, 2 pedagogów.  W okresie od 06.11.1978 r. do 31. 03.1980 r. wydano 86 orzeczeń,              

w tym 66 do szkół specjalnych, 9 do zakładów opiekuńczo-wychowawczych, 7 do nauczania indywidualnego oraz 

4 odroczenia obowiązku szkolnego.  

  

 Dla porównania - w roku szkolnym 2015/2016 wydałyśmy ośmiokrotnie więcej orzeczeń – tj. łącznie 673 

orzeczenia, w tym 464 o potrzebie kształcenia specjalnego, 194 o potrzebie nauczania indywidualnego, 15               

o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Zespoły orzekające wydają również opinie o potrzebie WWR,                

w minionym roku szkolnym w liczbie 109.   

 



Rok 1980 - warunki ciągle bardzo trudne …  

  ….. zacieki na sufitach, uszkodzone ściany, 

brak bieżącej wody, niedostateczne 

oświetlenie w gabinetach badania 

zbiorowego, zaniżona temperatura. 

Gabinety sąsiadowały  z mieszkaniami 

prywatnymi, gdyż w Chylicach oprócz 

Poradni zamieszkiwały także dwie rodziny, 

które korzystały ze wspólnej ubikacji.  

Ze względu na warunki Sanepid wypisał 

nawet mandat, którego początkowo Pani 

Dyrektor Maryla Samos nie chciała 

zapłacić. 



 Warunki pracy w poradni ulegały stopniowej poprawie. Poradnia zajmowała już cały budynek. W 1981 roku pani Dyrektor 

poradni wystąpiła do Domu Dziecka z planami zagospodarowania dużej działki w Chylicach i zaproponowała oddanie części 

niezamieszkałej w użytkowanie młodzieży, jako formę zabiegów socjoterapeutycznych. Niestety,  ze względu na dojazdy                 

i brak możliwości uprawy i pielęgnacji roślin w wakacje, Dom Dziecka nie mógł skorzystać z propozycji. 

 



 Rok 1992 

W 1992 roku został ogłoszony konkurs w wyniku, którego 

dyrektorem poradni została pani dr Genowefa Pańtak. 

 

Poprzedni Dyrektor – ś.p. Pani Maryla Samos pozostała 

pracownikiem poradni i obejmowała pomocą dzieci                    

w rodzinach zastępczych. Pracowała w poradni do 1999 roku                  

i następnie przeszła do Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie. 

 

 



Rok 1992 -  ul. Grodzka 25 

Warunki nie były idealne.  

W 1993 roku - podobnie jak inni dyrektorzy poradni – Pani Dyrektor  

Genowefa Pańtak wystosowała pismo do Ministra Edukacji  

oprotestowujące zlikwidowanie dodatku za trudne warunki pracy.  

Sprawa ciągnęła się długo, ale mamy je z powrotem. 



Rok 1993 

Od kwietnia 1993 roku zaczął funkcjonować Punkt Zamiejscowy           

w Górze Kalwarii. Wówczas pracowały tam Pani dr Wiera Paradowska            

i Pani Maria Jabłońska. 

Punkt zamiejscowy Poradni w Górze Kalwarii kilkukrotnie zmieniał 

siedzibę.  

Obecnie mieści się przy ul. Ks.Sajny 4 - wygląda tak… 



Rok 1994  

Od 1 stycznia 1994 r. dyrektorem Poradni została Pani 

Danuta Warsicka, która pełniła tę funkcję do roku 1999. 

Rozstała się z nami na kilka lat, ponieważ została 

pierwszym dyrektorem PCPR w Piasecznie. 

 

W roku szkolnym 1994/1995 Poradnia zmienia nazwę na 

Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 



Lata 1995 -1997 - ul. Grodzka 25 

Rok 1995 

Rok 1997 

Warunki pracy ulegały stopniowej oprawie.  

Zaczęło się zainteresowanie dysleksją. Ze Szwecji przyjechały do nas 

terapeutyki, by uczyć się od nas jak pracować z dziećmi ze 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się.  

 
 
 
                                                                                                                                         



Rok 1999  

Dyrektorem Poradni została Pani Bożenna Mogielnicka. 

Pełniła tę funkcję  przez trzy kadencje - do 2015 roku.  

 

Również w 1999 roku, ze względu na powstanie powiatów, do 

rejonu objętego pomocą poradni doszła gmina Lesznowola. 

Na początku była to dla nas i dla gminy duża zmiana więc 

musieliśmy się chwilę dotrzeć, ale teraz współpraca układa się 

doskonale.  

Po 2002 roku dołączyła do nas gmina Tarczyn (z powiatu 

grójeckiego).  

Cieszymy się, że jesteście z nami. 

 



Rok 2001 - ul. Grodzka 25   

Z roku na rok zwiększa się liczba osób korzystających z pomocy 

poradni. 



Rok 2003 - powróciliśmy do Piaseczna  

Poradnia powróciła do Piaseczna jesienią 2003 roku 

(przełom października i listopada).   

Do chwili obecnej ma siedzibę przy ul. Chyliczkowskiej 20 

w Internacie ZSRCKU, gdzie zajmuje 12 gabinetów.  

Wraz z rozwojem poradni zaistniała potrzeba stworzenia 

stanowiska wicedyrektora.  



Rok 2012 

  

Przez 50 lat bardzo wiele się zmieniło. 

Wychodząc głównie od poradnictwa 

zawodowego jesteśmy teraz omnibusami.           

W związku z orzekaniem w sprawie autyzmu, 

Zespołu Aspergera, problemów ze wzrokiem, 

słuchem, niepełnosprawnością ruchową, 

intelektualną oraz problemami emocjonalno-

społecznymi jesteśmy zobligowani do 

poszerzania wiedzy i kompetencji. Zajmujemy 

się psychologią małego dziecka, dziećmi 

zdolnymi, ale przede wszystkim poszerzyła się 

działalność  terapeutyczna Poradni. 



Nowości w ofercie  

Diagnoza  ortopyczna EEG Biofeedback 
Terapia metodą  

prof. Tomatisa 

Nasi specjaliści posiadają wiedzę nie tylko z zakresu psychologii, pedagogiki, logopedii, integracji sensorycznej, ale 

również z zakresu medycyny, prawa, szeroko pojętej pomocy dziecku i rodzinie. Jesteśmy zawsze w czołówce jeśli 

chodzi o zdobywanie wiedzy. 



Rok 2015 

 Od 1 września 2015 r.  funkcję dyrektora Poradni 

sprawuje  Pani Bożena Małkowska – Baranowska. 

 

 

 



Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 

1966 - 2016  

 

 

 

 

 

 

prezentację przygotowały: 

 Danuta Szwec – Pałdyna 

Teresa Szefs 


