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zachowań, należy podjąć obserwację w kierunku konkretnych zaburzeń, których terapią powinni zająć
się przygotowani do tego specjaliści. W takich sytuacjach bardzo
ważna

jest

współpraca

szkoły

z innymi instytucjami, takimi jak:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna czy Poradnia Zdrowia Psychicznego.
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