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Szanowni 

Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie 

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty w nowym roku szkolnym. 
Mamy nadzieję, że przygotowana przez nas  oferta zaspokoi Państwa 
oczekiwania i potrzeby. 

Nasza działalność będzie ukierunkowana na:  

- realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i 
edukacyjną funkcję przedszkola i szkoły, w tym wspieranie nauczycieli w 
rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych; 

- organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli i szkół w zakresie 
realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

-     organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli 
i specjalistów z  przedszkoli i szkół w celu doskonalenia pracy, a  w szczególności 
poprzez wymianę doświadczeń 

 w zakresie potrzeb wskazanych przez przedszkole i szkołę oraz w zakresie 
realizacji kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018: 

- Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

- Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej. 

- Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. 

- Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek. 

- Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. 

- Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu 
oświaty. 

Zapotrzebowanie na różne formy pomocy  psychologiczno – pedagogicznej 

prowadzone przez pracowników Poradni na terenie placówek oświatowych prosimy 

zgłaszać na „Karcie zgłoszeniowej” dołączonej do Oferty Poradni do 

30.11.2017r.   

      

    Z wyrazami szacunku  

                                    w imieniu Pracowników Poradni   

                                      Dyrektor – Aniela Blatkiewicz 



Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Osiedle Leśne 5    

tel./fax 95 7522638    e-mail: poradnia.kostrzyn@wp.pl    
www.ppp2.powiatgorzowski.pl 

 
                                        

PRACOWNICY PORADNI 

 

Imię i nazwisko Stanowisko Zakres działań 

 

Aniela Blatkiewicz 

 

Dyrektor 

 

Poradnictwo Dydaktyczne 

 

Izabela Bielecka 

 

Pedagog 

Poradnictwo Przedszkolne 

Urszula Jasińska-
Maksymowicz 

 

Pedagog 

Poradnictwo Wychowawcze 
Poradnictwo Zawodowe 

Karolina Korżyńska 
 

Pedagog 

 

Poradnictwo Dydaktyczne 

Monika Łukmin 
 

Pedagog 

Poradnictwo Dydaktyczne 

Marta Niedzielska 
 

Psycholog 

Poradnictwo Przedszkolne 
Poradnictwo Wychowawcze 

Małgorzata Urbaniak 
 

Psycholog 

Poradnictwo Przedszkolne 
Poradnictwo Wychowawcze 

Anna Wesołowska 
Pedagog-
Logopeda 

Poradnictwo Przedszkolne, w 
tym logopedyczne 

Izabela Witecka 
Psycholog Poradnictwo Dydaktyczne 

Poradnictwo Zawodowe 

Anna Kamińska 
Samodzielny 

Referent 
 

Obsługa Sekretariatu 

 

 

 



Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Osiedle Leśne 5    

tel./fax 95 7522638    e-mail: poradnia.kostrzyn@wp.pl    
www.ppp2.powiatgorzowski.pl 

 
ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PORADNI 

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ 

 

 Poradnia udziela pomocy dzieciom/uczniom, ich rodzicom i nauczycielom 
przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie Miasta Kostrzyn 
nad Odrą oraz Miasta i Gminy Witnica. 
 

 Poradnia udziela pomocy dzieciom nieuczęszczającym do szkoły, przedszkola 
oraz ich rodzicom zamieszkałym na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz 
Miasta i Gminy Witnica. 
 

 Dla  dzieci i uczniów niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i 
słabosłyszących z przedszkoli i szkół mających siedzibę na terenie Miasta 
Kostrzyn nad Odrą oraz Miasta i Gminy Witnica oraz dla dzieci 
nieuczęszczających do szkoły, przedszkola a zamieszkałych na terenie Miasta 
Kostrzyn nad Odrą oraz Miasta i Gminy Witnica orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego 
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i orzeczenia o 
potrzebie indywidualnego nauczania oraz opinie o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka wydawane są przez Zespół  Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp. na podstawie skierowania 
wydanego przez Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 
Kostrzynie nad Odrą. 

 
 Dla  dzieci i uczniów z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera z przedszkoli 

i szkół mających siedzibę na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz Miasta i 
Gminy Witnica oraz dla dzieci nieuczęszczających do szkoły, przedszkola a 
zamieszkałych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz Miasta i Gminy 
Witnica orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o 
potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania i opinie o 
potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydawane są przez 
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Gorzowie Wlkp. na podstawie 
skierowania wydanego przez Dyrektora Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Kostrzynie nad Odrą. 

 
 Zgłoszenie dziecka do Poradni może nastąpić osobiście, telefonicznie bądź 

drogą pocztową. 
 

 Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka  o terminie wizyty w Poradni 
powiadamiani są  osobiście, telefonicznie, drogą pocztową oraz za zgodą 
rodziców przez placówki oświatowe. 

 
 Na wizytę do Poradni dziecko zgłasza się z rodzicem (prawnym opiekunem). 
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 W sytuacji, gdy rodzic nie zgłosi się z dzieckiem w wyznaczonych terminach 
do Poradni (bez uprzedniego powiadomienia) pomoc psychologiczno-
pedagogiczna udzielana jest dziecku po ponownym zgłoszeniu. 
 

 Poradnia wydaje opinię  lub informację o wynikach diagnozy na pisemny 
wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia. 

 
 Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań 

lekarskich, rodzice powinni, na wniosek Poradni, przedstawić zaświadczenie 
lekarskie o stanie zdrowia dziecka zawierające informacje niezbędne do 
wydania opinii. 

 
 Rodzice do wniosku o wydanie opinii mogą dołączyć opinię nauczyciela 

prowadzącego zajęcia z uczniem, wyniki obserwacji i innych badań. 
 

 Na pisemny  wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia Poradnia przekazuje 
kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko. 
 

 Zespół Orzekający Poradni na wniosek rodziców (prawnych opiekunów 
dziecka) wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia 
o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, 
orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, a także opinie 
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

 
 Pracownicy Poradni zadania statutowe realizują na terenie Poradni, na 

terenie placówek oświatowych w rejonie działania Poradni, na terenie 
instytucji wspierających rozwój dzieci i młodzieży, a także w środowisku 
rodzinnym dziecka. 

 
 
 
 
 

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię  
jest dobrowolne i nieodpłatne. 

 
Nie są wymagane  skierowania 
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OFERTA DLA NAUCZYCIELI –  WSPOMAGANIE  

PRACY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 

 

Pracownicy Poradni udzielają nauczycielom pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i 

młodzieży  w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych w szczególności poprzez: 

 Indywidualne konsultacje na terenie Poradni 

 Indywidualne konsultacje na terenie placówek oświatowych 

 Działalność informacyjno – szkoleniową - udział pracowników Poradni w 

szkoleniowych Radach Pedagogicznych 

 Poradnictwo 

 Pomoc nauczycielom przedszkola w zakresie gotowości do podjęcia przez 

dziecko nauki w klasie I 

 Pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych 

trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej  

 Współpracę z przedszkolami i szkołami przy opracowywaniu i realizowaniu 

indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych oraz 

indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 

  Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli w zakresie udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej  dla dzieci i młodzieży 

  Udzielanie pomocy nauczycielom w opracowywaniu scenariuszy na lekcje 

wychowawcze  

 Pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów 

 Wspieranie nauczycieli w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa 

edukacyjno – zawodowego 

 Sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów placówek oświatowych 

spotkania informacyjno-szkoleniowe, wymiana doświadczeń, tworzenie 

nowych rozwiązań) - koordynator sieci:  Aniela Blatkiewicz 
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 Sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów szkolnych (spotkania 

informacyjno-szkoleniowe, wymiana doświadczeń, tworzenie nowych 

rozwiązań) - koordynator sieci:   Urszula Jasińska- Maksymowicz, Karolina 

Korżyńska. 

 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego „O pomyślny start dziecka w 

szkole” (spotkania informacyjno-szkoleniowe, wymiana doświadczeń, 

tworzenie nowych rozwiązań) -  koordynator sieci:  Anna Wesołowska. 

 

Proponowana tematyka spotkań i szkoleń  dla nauczycieli: 

1. Wspomaganie przedszkoli i szkół – spotkania informacyjno-
szkoleniowe dla dyrektorów i pedagogów szkolnych na terenie poradni- 
osoba odpowiedzialna: Aniela Blatkiewicz 

2. Przejście dziecka z przedszkola do szkoły – wspólne dyskusje zespołów 
nauczycieli szkół i przedszkoli na terenie poradni lub przedszkoli-osoby 
odpowiedzialne: Anna Wesołowska, Małgorzata Urbaniak 

3. Wsparcie nauczycieli w przeprowadzaniu analizy funkcjonowania 
dziecka w placówce  

-osoby odpowiedzialne : Anna Wesołowska, Małgorzata Urbaniak 

4.Stymulowanie myślenia matematycznego dzieci w wieku 
przedszkolnym  

-osoba odpowiedzialna: Małgorzata Urbaniak 

5. Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w przedszkolu i szkole 
ogólnodostępnej  

-osoba odpowiedzialna : Izabela Bielecka 

6. Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na trudności dziecka w szkole 
- nauczyciele przedszkoli i nauczyciele klas I-III  

- osoba odpowiedzialna: Izabela Bielecka 

7. Dojrzałość emocjonalna dziecka, jej wpływ na sukcesy szkolne  

-osoba odpowiedzialna: Małgorzata Urbaniak 
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8.Edukacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle 

nowej reformy oświatowej  . IPET- w świetle nowych przepisów 

prawnych.   

-osoby odpowiedzialne : Anna Wesołowska, Karolina Korżyńska 

9.Dzieci z trudnościami w komunikowaniu się 

Osoba odpowiedzialna : Anna Wesołowska 

10. Diagnoza psychologiczna – interpretacja wyników badań 

 Osoby odpowiedzialne - Małgorzata Urbaniak, Marta Niedzielska 

11. Symptomy dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas I-
III szkoły podstawowej – rozpoznawanie, metody pracy korekcyjno-
kompensacyjnej -  nauczyciele przedszkoli i nauczyciele klas I-III 

- osoba odpowiedzialna - Karolina Korżyńska 

 12. Rola nauczyciela w rozwijaniu u uczniów zainteresowań 
czytelniczych -  nauczyciele szkół podstawowych  

- osoby odpowiedzialne - Izabela Witecka, Monika Łukmin 

13. Uczeń  z niepełnosprawnością  w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej 
– warunki realizacji potrzeb edukacyjnych  

- osoby odpowiedzialne: Aniela Blatkiewicz, Anna Wesołowska, Karolina Korżyńska 

14. Wspomaganie szkół w zakresie poradnictwa zawodowego – spotkania 
informacyjno-szkoleniowe dla wychowawców i doradców zawodowych z 
gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej na terenie poradni 

- osoby odpowiedzialne : Urszula Jasińska-Maksymowicz, Izabela Witecka 

15.Orzekanie i opiniowanie w świetle nowych przepisów prawnych  

– osoby odpowiedzialne : dyrektor i pracownicy 

  

16. Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 
świetle nowych przepisów prawnych  

- osoby odpowiedzialne: dyrektor i pracownicy 
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OFERTA DLA RODZICÓW 

 Pracownicy Poradni udzielają rodzicom pomocy psychologicznej, 
pedagogicznej i logopedycznej związanej z wychowywaniem i 
kształceniem dzieci i młodzieży w zakresie realizacji zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych: 

 Zaburzenia sprawności językowej 

 Problemy emocjonalne 

 Sytuacje kryzysowe lub traumatyczne 

 Problemy zdrowotne 

 Trudności w nauce 

 Trudności wychowawcze 

 Trudności adaptacyjne 

 Trudności związane ze zmianą środowiska edukacyjnego 

 Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu 

 Zagrożenie niedostosowaniem społecznym  

 Dziecko szczególnie uzdolnione 

 Wybór szkoły ponadgimnazjalnej 

 Inne zgłaszane przez rodziców 

w szczególności poprzez: konsultacje, poradnictwo, terapię rodziny, prelekcje, 

działalność informacyjną. 

Proponowana tematyka prelekcji dla rodziców: 

1. Pierwsze dni w przedszkolu - egzamin dla dziecka, czy rodzica? – 
rodzice dzieci przedszkolnych  

- osoba prowadząca: Małgorzata Urbaniak 

2. Jak zapewnić dziecku dobry start edukacyjny? – rodzice dzieci 
przedszkolnych - osoba prowadząca: Urszula Jasińska-Maksymowicz 

3. Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na trudności dziecka w szkole 

( rodzice dzieci przedszkolnych , klas I, oddziały specjalne) - osoba 

prowadząca: Izabela Bielecka 

4. Internet- cyberniebezpieczeństwo – rodzice dzieci przedszkolnych 

- osoba prowadząca: Marta Niedzielska 
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5. Stymulowanie rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego 
dziecka  

- osoby prowadzące: Małgorzata Urbaniak, Urszula Jasińska- Maksymowicz 

6. Stymulowanie myślenia matematycznego dzieci w wieku 
przedszkolnym  

- osoba prowadząca: Małgorzata Urbaniak 

7. Jak bawić się z dzieckiem, aby wpłynąć na sprawność narządów mowy? 

- warsztaty dla rodziców dzieci 3-4-letnich 

 - osoba prowadząca: A.Wesołowska 

8. Rola rodzica w edukacji wczesnoszkolnej –jak pomóc dziecku wdrożyć 
się do nauki?- rodzice uczniów klas I-III szkół podstawowych  

- osoba prowadząca:  Karolina Korżyńska 

9. „Zasilany prądem narkotyk”  - negatywny wpływ telewizji i gier 
komputerowych na rozwój dziecka - rodzice uczniów szkół podstawowych 

- osoba prowadząca:  Karolina Korżyńska 

10. Książki jako pomoc w nauczaniu wartości  

- osoba prowadząca:  Karolina Korżyńska 

11. Jak motywować dziecko do nauki?- rodzice uczniów szkół 
podstawowych- osoba prowadząca:  Karolina Korżyńska 

12. Praca z dzieckiem  z trudnościami w nauce czytania i pisania - 
rodzice uczniów szkół podstawowych  

- osoby prowadzące: Izabela Witecka, Monika Łukmin 

 13. O dysleksji- rodzice uczniów szkół podstawowych 

 - osoby prowadzące: Izabela Witecka, Monika Łukmin 

14. „ Rodzicu czy wiesz, co twoje dziecko robi w Internecie?” – rodzice 
uczniów kl. IV-VII szkół podstawowych  i klas II-III gimnazjów 

 - osoba prowadząca: Karolina Korżyńska 

15. Dorastanie i dojrzewanie dzieci głębiej upośledzonych - 
seksualność niepełnosprawnych – rodzice uczniów oddziałów 
specjalnych  

- osoba prowadząca: Karolina Korżyńska 
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 16. Dyscyplina w procesie wychowania - rodzice uczniów szkół 

podstawowych 

- osoba prowadząca: Urszula Jasińska-Maksymowicz 

17. Jak wspomóc dziecko w wyborze zawodu?  
- osoba prowadząca: Urszula Jasińska-Maksymowicz 

18. Jak radzić sobie z buntem nastolatka?  
 - osoba prowadząca: Małgorzata Urbaniak 
 
19. Czynniki decydujące o poprawnej komunikacji między rodzicem a 
dorastającym dzieckiem  
- osoba prowadząca: Małgorzata Urbaniak 
 
20. Cyberprzemoc- współczesna forma agresji 
- osoba prowadząca: Małgorzata Urbaniak 
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OFERTA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

Pracownicy Poradni udzielają pomocy psychologicznej, pedagogicznej 
i logopedycznej dzieciom i młodzieży w zakresie następujących 
problemów : 

 

 Zaburzenia sprawności językowej 

 Trudności w nauce 

 Trudności wychowawcze  

 Specyficzne trudności w uczeniu się 

 Szczególne uzdolnienia 

 Wybór kierunku kształcenia i zawodu  

 Problemy emocjonalne 

 Niedostosowanie społeczne  

 Trudności adaptacyjne 

 Trudności związane ze zmianą środowiska edukacyjnego 

 Zagrożenie niedostosowaniem społecznym 

 Niepełnosprawność i choroby przewlekłe 

 Interwencje w sytuacjach kryzysowych i traumatycznych 

 

w szczególności poprzez: 

diagnozowanie, opiniowanie i orzekanie, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 

działalność terapeutyczną, działalność profilaktyczną, interwencję kryzysową, 

prowadzenie mediacji, poradnictwo 
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Propozycje pomocy dla dzieci przedszkolnych 

na terenie placówek oświatowych: 

 

1.Przesiewowe badania pedagogiczne – ocena lateralizacji dzieci 6- 
letnich - Anna Wesołowska 
 
2.Przesiewowe badania - Emocje dzieci 6-letnich            
- Anna Wesołowska, Małgorzata Urbaniak 
 
3. „Bajkoterapia” -  zajęcia grupowe – Marta Niedzielska 
 
4. Czy inny znaczy gorszy? - zajęcia grupowe -  Małgorzata Urbaniak  
 
5. Internet- cyberniebezpieczeństwo- cykl spotkań dla dzieci 6-letnich -  
Marta Niedzielska 

6. Gry i zabawy stymulujące rozwój sensomotoryczny u dzieci 5-6-
letnich – Izabela Bielecka 

 

Proponowana tematyka warsztatów dla uczniów: 
 

1. Warsztaty integracyjne „Poznajmy się”  
- Urszula Jasińska –Maksymowicz,  Marta Niedzielska,  Anna Wesołowska 
 
-adresaci : uczniowie klas I szkoły podstawowej  i szkół ponadgimnazjalnych 
 
2. Sposoby uczenia się przyjazne mózgowi – Marta Niedzielska 
 -adresaci : uczniowie klas III –IV szkół podstawowych 
 
3. „Autorytet, idol- różnice i podobieństwa. Rola autorytetów w     życiu”- 
Urszula  Jasińska-Maksymowicz 

 -adresaci : uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych 

4. Asertywność –   Urszula Jasińska -Maksymowicz  
 
-adresaci : uczniowie klas V-VII szkoły podstawowej  

5. Narkotyki i dopalacze – ryzykowna gra - Marta Niedzielska 
 
  -adresaci : uczniowie klas VI szkoły podstawowej 

6. Budowanie empatii i tolerancji w grupie - Urszula Jasińska-Maksymowicz , 
Marta Niedzielska  
 
-adresaci: uczniowie klas IV-VII szkoły podstawowej  
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7. „Jak radzić sobie ze stresem? ”- Urszula Jasińska -Maksymowicz  
 
-adresaci : uczniowie klas V-VII szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół 
ponadgimnazjalnych 
 

8. Trening twórczego myślenia i rozwiązywania problemów –  

Marta Niedzielska  -adresaci : uczniowie  klas VI-VII szkoły podstawowej 

9. Seksting –  Marta Niedzielska  -adresaci : uczniowie gimnazjów 

10.  Rozwijanie pozytywnej samooceny -  Urszula  Jasińska-Maksymowicz 

   -adresaci : uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

11. Internet- cyberniebezpieczeństwo -  Marta Niedzielska 

 
Proponowana tematyka warsztatów zawodoznawczych: 

 
1.Rozpoznawanie zainteresowań zawodowych -  uczniowie klas VI szkoły 
podstawowej  - Urszula Jasińska-Maksymowicz 
 
2.Model życia – spójrz w przyszłość - uczniowie klas VII szkoły 
podstawowej i gimnazjum kl. II- Urszula Jasińska-Maksymowicz 

 
3. Kim będę? – planowanie kariery zawodowej- uczniowie gimnazjum kl. 
III- Urszula Jasińska-Maksymowicz, Izabela Witecka 

 
4. Zanim podejmiesz decyzję? - uczniowie liceum ogólnokształcącego kl. 
II - Urszula Jasińska-Maksymowicz 

 
 

5.Diaprezamus-kwestionariusz predyspozycji i zainteresowań 
zawodowych - uczniowie klas VI szkoły podstawowej - Urszula Jasińska-
Maksymowicz 
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KARTA  ZGŁOSZENIOWA 

Nazwa placówki…………………………………………………………………….... 

zgłasza potrzebę skorzystania z Oferty Poradni dla  (właściwe podkreślić): 

 Dzieci                                   

 Uczniów                               

 Rodziców                            

 Nauczycieli                          

 Rad Pedagogicznych   

         

 
 Forma i temat zajęć, oznaczenie oddziału/klasy 
 
      ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 Osoba odpowiedzialna ze strony poradni 

      ……………………………………………………………………………………………………………………….  

 Proponowany termin  
 
      ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 Osoba odpowiedzialna ze strony przedszkola/szkoły, tel. kontaktowy 
 
     ……………………………………………………………………............................................. 

 

 

 

                                                      …………………………………………………………. 

                                                        data i podpis dyrektora placówki 

 

                                                                                                   



Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Osiedle Leśne 5    

tel./fax 95 7522638    e-mail: poradnia.kostrzyn@wp.pl    
www.ppp2.powiatgorzowski.pl 

 

                                                                                           


