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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku 

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk 

tel./fax: (59) 845 60 20 

www.ppp.slupsk.pl  e-mail ppp.slupsk1@poczta.onet.pl 

 

 

       Zasady udziału w projekcie - informacja dla placówek  

 
a) Dyrektor placówki zgłasza placówkę telefonicznie (godz. 7.30-15.00) lub e-mailowo 

za pomocą formularza do sekretariatu poradni – koordynatora ds. zarzadzania 

projektem Pani Wioletty Makuch tel. (59) 8456020/ kom. 793229711 e-mail. 

ppp.slupsk1@poczta.onet.pl (w tytule e-maila należy wpisać Projekt Spojrzeć Inaczej) 

- termin zgłoszenia do 31.12.2022r. 

- Formularz zgłoszenia stanowi Załącznik do pisma (przesyłamy skan wypełnionego 

formularza na adres e-mailowy poradni). 

- Ważne! Druki zgód i kwestionariusza we wskazanej przez placówkę ilości zostaną 

dostarczone do placówki przez poradnię.   

- Koordynator ds. zarządzania projektem – Pani Wioletta Makuch kontaktuje się z 

placówką (osoba wyznaczoną do kontaktu) celem omówienia szczegółów wdrożenia 

działań.  

b) Placówka informuje o projekcie rodziców/prawnych opiekunów dzieci 6-letnich (na 

podstawie dołączonych do pisma informacji) celem: 

- wyrażenia zgody przez rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w 

przesiewowym badaniu widzenia (grupę docelową stanowią wszystkie 6-letnie dzieci, 

w tym również dzieci z wadami wzroku, w korekcji okularowej) – zgoda stanowi 

Załącznik do pisma; 

- wypełnienia przez rodziców dzieci biorących udział w badaniu Kwestionariusza 

wywiadu z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka 6-letniego ONYA celem analizy 

środowiska rodzinnego dziecka - kwestionariusza stanowi Załącznik do pisma; 

- Zgody rodziców/prawnych opiekunów wyrażających akces udziału dzieci w projekcie 

wraz z Kwestionariuszem wywiadu z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka 6-

letniego ONYA należy przekazać do sekretariatu poradni/koordynatora ds. zarzadzania 

projektem (w godzinach 7.30-15.00) - Pani Wioletty Makuch. 

Koordynator ds. zarzadzania projektem wspólnie z placówką ustala termin 

przeprowadzenia badania.  
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c) Badanie przesiewowe wybranych parametrów wzrokowych odbędzie się za pomocą 

Kart badania wybranych parametrów wzrokowych1 w placówce (przedszkole/szkoła) 

na podstawie wyrażonej przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na przesiewowe 

badanie widzenia dziecka/ucznia. 

- W przypadku nieprawidłowości w procesie widzenia – rodzice/prawni opiekunowie 

dziecka otrzymają informacje zwrotną o przebiegu badania, tj. wskazanie działań w 

kierunku dalszej pogłębionej diagnostyki (konsultacje specjalistyczne: okulista, 

optometrysta, ortoptysty) celem uzyskania pełnej diagnozy wzrokowej czy podjęcia 

działań terapeutycznych.  

- Badanie przeprowadzi Renata Paździo – pracownik merytoryczny poradni, nauczyciel-

pedagog; specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, Trener Treningu Widzenia, 

posiadający liczne szkolenia w zakresie procesu widzenia, m.in.:  uprawnienia do 

wykonywania badań przesiewowych widzenia Kartą badania wybranych parametrów 

wzrokowych (kontakt: Renata Paździo/ tel. 691088965). 

- Placówka zapewni osobie badającej warunki do przeprowadzenia indywidualnego 

badania, tj. pomieszczenie wyposażone w stolik/krzesło dla dziecka, oświetlone.  

- Szczegóły przeprowadzenia badania na terenie placówki zostaną omówione z osobą 

badającą. 

d) Placówka zostanie poinformowana o wyniku badania.  

e) Na rzecz i potrzeby placówki przeprowadzone zostaną (celem zwiększenie 

świadomości rodziców/prawnych opiekunów/nauczycieli/specjalistów w zakresie 

badań przesiewowych) bezpłatne szkolenia/spotkania (działanie podejmowane w 

sytuacji, kiedy Placówka wyrazi chęć zorganizowania takiego spotkania) – 

Formularz zgłoszenia na szkolenie/spotkanie stanowi Załącznik do pisma (przesyłamy 

skan wypełnionego formularza na adres e-mail. ppp.slupsk1@poczta.onet.pl (w tytule 

e-maila należy wpisać Projekt Spojrzeć Inaczej/szkolenie). 

Zadania organizatora: 

• ONYA – narzędzie do badania przesiewowego widzenia, pakiet informacyjny, tj. 

plakatów/materiałów/ulotek informacyjnych w zakresie przesiewowych badań 

 
1 Karta Badania Wybranych Parametrów Wzrokowych – należy przez to rozumieć narzędzie stworzone przez zespół specjalistów 

ONYA® do badania przesiewowego wybranych parametrów wzrokowych, tj. ostrości widzenia, motoryki oczu, konwergencji, akomodacji, 

zeza. 
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widzenia dla każdej Placówki, bezpłatne szkolenia/spotkania w zakresie celowości 

badania widzenia u dzieci w wieku przedszkolnym; analiza badawcza (wkład 

niefinansowy). 

• Poradnia – przeprowadzenie badań przesiewowych wśród dzieci 6-letnich; 

koordynowanie projektu od strony merytoryczno-badawczej (wkład niefinansowy). 

 

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie poradni w zakładce 

https://ppp.slupsk.pl/projekt-spojrzec-inaczej/ oraz na stronie ONYA w zakładce 

https://www.onya.pl/#b830. 

 Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.ppp.slupsk.pl 

zakładki poświęconej widzeniu https://ppp.slupsk.pl/proces-widzenia. 

W załączniku: 
- Pakiet informacyjny, tj. plakatów/materiałów/ulotek informacyjnych w zakresie przesiewowych badań 

widzenia dla każdej Placówki. 

- Harmonogram działania – wczesne wykrywanie zaburzeń widzenia u dzieci 6-letnich. 

- Formularz zgłoszenia do projektu. 

- Zgoda na przeprowadzenie badania. 

- Kwestionariusz wywiadu z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka 6-letniego ONYA. 

- Formularz zgłoszenia na szkolenie/spotkanie. 

 

 

 

https://ppp.slupsk.pl/projekt-spojrzec-inaczej/
https://www.onya.pl/#b830
http://www.ppp.slupsk.pl/
https://ppp.slupsk.pl/proces-widzenia

