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OFERTA 2020/2021
DLA UCZNIÓW

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ŚWIEBODZINIE 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASTĘPUJĄCYCH FORMACH POMOCY:

DIAGNOZA 
Psychologiczna
Pedagogiczna
Logopedyczna

Zawodoznawcza

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNE 

Temat 
Adresaci zajęć

Cel  Organizacja Prowadzący

„Bezpieczny
komputer”

Uczniowie klas V-VIII
szkół podstawowych

Omówienie zasad
bezpiecznego i efektywnego

korzystania z internetu 

Warsztatowe zajęcia
psychoedukacyjne

 2h
Na terenie szkół

Pedagog:
Justyna. 
Drzymała
Psycholog:
Barbara 
Dmytryszyn

„Uczyć można się
nauczyć”

Uczniowie klas IV-V

Zajęcia rozwijające
umiejętności uczenia się

metodami przyjaznymi mózgowi

Warsztat
Psychoedukacja

2h
Na terenie szkół

Pedagodzy:
Justyna 
Drzymała
Ewa Łażewska

Jak skutecznie uczyć
się i koncentrować
Uczniowie klas VII

Omówienie czynników
ułatwiających i utrudniających

proces uczenia
 Metody i warunki skutecznego

uczenia

Warsztatowe zajęcia
psychoedukacyjne

 2h
Na terenie szkół

Psycholog
Barbara 
Dmytryszyn

Tematyczne warsztaty
psychoedukacyjne

Uczniowie
wszystkich typów szkół 

Tematy i cele ustalane po
konsultacji z nauczycielem i

dostosowane do potrzeb grupy.
Profilaktyka zdrowia

psychicznego.
Rozwijanie kompetencji

psychospołecznych uczniów. 
Interwencje w trudnych
sytuacjach szkolnych.

Warsztat
2-3 h 

dla klas lub grupy
uczniów 

Na terenie szkół

Wszyscy 
pracownicy 
poradni.

Jak okiełznać stres
Uczniowie klas VII-VIII 

Uczniowie szkół
ponadpodstawowych

Przekazanie podstawowych
informacji o stresie i sposobach

radzenia sobie z nim

Warsztat
2h

Na terenie poradni

Psycholog:
Małgorzata 
Olejniczak
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Trening relaksacyjny
Zajęcia dla maturzystów

Prezentacja technik relaksacji i
radzenia sobie ze stresem
Psychoedukacja dotycząca

stresu w kontekście
przygotowań do matury

Warsztat
3h 

Na terenie szkół

Psycholog:
Julita
Krajczyńska

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE DLA UCZNIÓW
Z WŁĄCZENIEM RODZICÓW I NAUCZYCIELI

Oswoić stres
uczniowie klas VIII

Zapobieganie antyzdrowotnym
skutkom stresu szkolnego w

kontekście sprawdzianu
ośmioklasisty i zmiany szkoły.

Zajęcia warsztatowo-
edukacyjne w małych
grupach dla uczniów

łącznie: 4h
 (2h I półrocze, 2h II

półrocze)

Psycholog:
Barbara
Dmytryszyn

Apteczka Pierwszej
Pomocy Emocjonalnej
Uczniowie w wieku 9-

12 lat

Wsparcie rozwoju
emocjonalnego uczniów

Zajęcia warsztatowe w
grupie do 5 uczniów

45 minut

Pedagog:
Ewa Łażewska
Edyta 
Borowczak

Formy zgłoszone przez szkołę realizowane będą po wcześniejszym uzgodnieniu  z dyrektorem
placówki w celu ustalenia możliwości ich przeprowadzenia zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS. 
Forma zajęć (stacjonarnie lub on-line) dostosowana będzie do aktualnej sytuacji  epidemicznej w

kraju, z uwagi na co zastrzega się możliwość zawieszenia zajęć

ZAJĘCIA ORGANIZOWANE NA TERENIE PORADNI

Indywidualne zajęcia
wspomagające naukę

czytania i liczenia)

Zajęcia dla uczniów klas
IV

Wsparcie pedagogiczne
indywidualnych potrzeb
edukacyjnych uczniów z

problemami szkolnymi  na
progu II etapu edukacji

Cykl indywidualnych,
dostosowanych do

potrzeb ucznia
1h spotkań 

Na terenie poradni
środy i czwartki od 14.00

Pedagog 
Ewa Łażewska

Zajęcia indywidualne
wspomagające
umiejętności

matematyczne)

Zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne rozwijające
kompetencje matematyczne

Cotygodniowe spotkania
1h

Na terenie poradni

Pedagog:
Edyta 
Borowczak

Zajęcia indywidualne
wspierające

umiejętności czytania
Uczniowie klas III-IV

Zajęcia wspomagające
opanowanie techniki czytania

Cotygodniowe spotkania
1h

Na terenie poradni

Pedagog:
Edyta 
Borowczak
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Indywidualne i
grupowe 

 zajęcia  wspierające
naukę czytania i

pisania 
Uczniowie klas I -II

Wspieranie uczniów w
opanowaniu umiejętności

czytania i pisania.
Udzielanie wskazówek dla
rodziców do pracy w domu

Cykl cotygodniowych  1h
spotkań (od 3 do 10

sesji) indywidualnych lub
w małej grupie 

1h
Na terenie poradni

Pedagog:
Katarzyna 
Ristau-
Dmytryszyn

„Ja, szkoła i świat”
Zajęcia dla uczniów klas

IV-V

Zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne usprawnianie

funkcji percepcyjno-
motorycznych,

ćwiczenie kompetencji
szkolnych

Cotygodniowe spotkania
1h

Na terenie poradni

Pedagog:
Edyta
Borowczak

Zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne

grupa uczniów kl. I-III
i grupa uczniów z

niedosłuchem

Korygowanie i kompensowanie
zaburzeń psychomotorycznych.

Cotygodniowe grupowe
spotkania

1h
Na terenie poradni

Pedagog Anna 
Darowska

Terapia logopedyczna

Kształtowanie poprawnej
wymowy

Profilaktyka i usuwanie
zaburzeń mowy

Cykl 10 spotkań
indywidualnych.
Harmonogram
dostosowany

indywidualnie do potrzeb
ucznia

Pedagog. 
Logopeda 
Anna 
Darowska
Hanna 
Szczęsna

Warsztaty
ortograficzne

realizowane według
ogólnopolskiego

programu „Ortograffiti”
Uczniowie szkół
podstawowych

Terapia pedagogiczna.
Usprawnianie funkcji

percepcyjno-motorycznych na
materiale ortograficznym.

 

 Cotygodniowe zajęcia w
poradni w małej grupie 

Pedagog
Justyna
Drzymała

Zajęcia rozwijające
kompetencje
emocjonalno-

społeczne

Uczniowie klas:
 V-VI i 
 VII-VIII

Praca z uczniami
przejawiającymi trudności w
funkcjonowaniu społecznym.

Stymulacja rozwoju
emocjonalno-społecznego.

Profilaktyka niedostosowania
społecznego.

Warsztaty cotygodniowe 
1h 

zajęcia grupowe  

Na terenie poradni

Pedagog
Katarzyna
Frąckowiak

Zajęcia
socjoterapeutyczne

Zajęcia rewalidacyjne dla
uczniów zagrożonych

niedostosowaniem społecznym

Warsztaty cotygodniowe 
1h 

zajęcia grupowe  

Na terenie poradni

Pedagog
Katarzyna
Frąckowiak

Trening uważności Zajęcia z wykorzystaniem
Indywidualny warsztat

1h 
Psycholog 
Ewa 
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Uczniowie klas I-II szkół
podstawowych

technik uważności skierowane
na regulację emocji

Na terenie poradni Kuczyńska

Grupowa terapia
psychologiczna  dla

dzieci z ADHD
Uczniowie szkół
podstawowych

Kształtowanie  zdolności
samokontroli w zakresie

nadruchliwości, impulsywności.
Trening koncentracji uwagi.

Warsztat 
1 h spotkania  według

ustalonego z grupą
harmonogramu

Na terenie poradni  

Psycholog
Wiktoria 
Listowska

Terapia
psychologiczna
Indywidualna 

Uczniowie i młodzież 

Rozwiązywanie problemów
emocjonalnych, likwidowanie
symptomów zaburzeń okresu

dorastania, wspomaganie
funkcjonowania ucznia 

Czas trwania 1h
Liczba i częstotliwość

spotkań dostosowana do
potrzeb ucznia 

Na terenie poradni

Wszyscy 
psycholodzy

Ważne informacje:

• Formy pomocy  grupowe prowadzone na terenie poradni realizowane będą po
skompletowaniu grup. 

• Zajęcia  indywidualne i grupowe realizowane będą zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS. 
Forma zajęć (stacjonarnie lub on-line) dostosowana będzie do aktualnej sytuacji
epidemicznej w kraju, z uwagi na co zastrzega się możliwość zawieszenia zajęć.   

• Kwalifikacja do zajęć grupowych i indywidualnych odbywa się po konsultacji ze specjalistą. 

• Zainteresowanych uczniów i opiekunów prosimy o kontakt z poradnią i dostarczenie pisemnego
zgłoszenia na wybrane formy.

• Zajęcia odbywają się na terenie poradni lub w szkołach, po konsultacjach indywidualnych i/lub
zebraniu grupy. Prowadzący informuje telefonicznie rodziców o terminie pierwszego spotkania. 

• Terminy zajęć  dostępne są w sekretariacie poradni.

Zgłoszenia prosimy składać do 15 października 2020 roku.
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