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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. 

 
Pracownicy naszej Poradni udzielają pomocy psychologicznej, 

pedagogicznej i logopedycznej związanej z wychowywaniem i 
kształceniem dzieci i młodzieży w obszarze:  
 zaburzeń sprawności językowej  
 problemów emocjonalnych 
 sytuacji kryzysowych lub traumatycznych  
 problemów zdrowotnych 
 trudności w nauce  
 specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu  
 trudności adaptacyjnych np. związanych ze zmianą środowiska 

edukacyjnego 
 trudności wychowawczych 
 zagrożenia niedostosowaniem społecznym  
 pomocy dziecku szczególnie uzdolnionemu  
 wyboru szkoły ponadgimnazjalnej  
 innych trudności zgłaszanych przez rodziców/opiekunów 

Oferta  
rok szkolny  
2018/2019 
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w szczególności poprzez: diagnozowanie, terapię psychologiczną, 
pedagogiczną i logopedyczną, poradnictwo, konsultacje, prowadzenie 
szkoleń i prelekcji dla rodziców/opiekunów i nauczycieli oraz działalność 
informacyjną. 
 

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 30.11.2018r. 
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PRZEDSZKOLA 

 
Mam przyjaciół – zajęcia dla dzieci 3-letnich – rozwój kompetencji społecznych, 
przygotowanie do funkcjonowania w grupie rówieśniczej w przedszkolu  
(Marta Niedzielska – Siadak, Sylwia Maj) 

 
Przesiewowe badania psychologiczne – rozwój emocjonalny dzieci 5- i 6-letnich 
(Marta Niedzielska – Siadak, Małgorzata Urbaniak) 

 
Przesiewowe badania pedagogiczne – ocena lateralizacji dzieci 6-letnich 
(Sylwia Maj) 

 
Przesiewowe badania logopedyczne 
(Anna Wesołowska) 

 
Uważność i spokój żabki – trening uważności dla dzieci  
5- i 6-letnich – zajęcia na terenie poradni 
(Marta Niedzielska – Siadak, Sylwia Maj) 

 
Grupowe zabawy rozwijające i usprawniające prawidłowe funkcjonowanie dziecka 
– zajęcia logopedyczne dla dzieci z grup przedszkolnych 
(Anna Kurpiel) 

 
Bajkoterapia – zajęcia grupowe dla dzieci 4- i 5-letnich 
(Sylwia Maj) 

 
Zabawy w zawody – zajęcia grupowe w ramach preorientacji zawodowej dla dzieci w 
wieku przedszkolnym  
(Agata Patelka) 
 

 
„Kto Ty jesteś- Polak mały...”- zajęcia dla dzieci 6-letnich   
(Sylwia Maj) 
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SZKOŁY PODSTAWOWE  
 

 
Poznajmy się – zajęcia integracyjne dla klas I 
(Marta Niedzielska – Siadak, Agata Patelka, Anna Wesołowska) 

 
Badania przesiewowe pod kątem rozpoznawania ryzyka dysleksji rozwojowej – 
uczniowie  klas II 
(Monika Łukmin, Izabela Witecka) 

 
Gabinet spokoju – indywidualne i grupowe zajęcia relaksacyjne na terenie poradni dla 
dzieci i młodzieży 
(Agata Patelka) 

 
Gawędziarnia – cykliczne zajęcia grupowe na terenie poradni dla dzieci i młodzieży 
mających trudności w relacjach z rówieśnikami  
(Agata Patelka) 

 
We własnym tempie – cykliczne zajęcia grupowe na terenie poradni dla dzieci 
nieśmiałych z klas I – III SP  
(Agata Patelka)  

 
Kreatywni na co dzień – rozwój umiejętności twórczego myślenia i działania – 
warsztaty  dla klas VII 
 (Kornela Wojciechowska) 

 
Trening twórczego myślenia i rozwiązywania problemów  
– warsztaty  dla uczniów klas VI – VII SP  
(Marta Niedzielska – Siadak) 

 
Jak żyć z ludźmi- rozwijanie umiejętności interpersonalnych; cykliczne warsztaty dla 
klas VII-VIII SP i II-III gimnazjalne 
(Agata Patelka) 

 
Lubię siebie – podnoszenie poczucia własnej wartości – warsztaty  dla uczniów klas IV 
– VI SP 
(Kornela Wojciechowska) 
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Seksting – warsztaty  dla uczniów klas VIII SP 
(Marta Niedzielska – Siadak) 

 
Jak Ci to powiedzieć? – skuteczne porozumiewanie się – warsztaty dla uczniów klas 
VII i VIII SP 
(Kornela Wojciechowska) 

 
Narkotyki i dopalacze – ryzykowana gra- warsztaty  
(Marta Niedzielska – Siadak) 

 
Złość – agresja – jak sobie z nią radzić – warsztaty  na terenie poradni dla uczniów 
klas VII i VIII SP, III gimnazjum 
(Kornela Wojciechowska) 

 
Ferie z doradztwem zawodowym: IPD – indywidualny plan działania cz. I – zajęcia 
indywidualne i grupowe dla uczniów VIII klas SP i III gimnazjum: badanie zainteresowań 
i predyspozycji zawodowych, doradztwo w zakresie wyboru szkoły średniej 
(Agata Patelka) 

 
W zgodzie z sobą- w harmonii z innymi- trening asertywności warsztaty dla uczniów 
II-III gimnazjum:  
(Kornela Wojciechowska ) 

 
Sposoby uczenia się przyjazne mózgowi- warsztaty dla uczniów klas IV SP 
(Marta Niedzielska- Siadak)  
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SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 

 
Poznajmy się – zajęcia integracyjne dla klas I 
(Marta Niedzielska – Siadak, Agata Patelka, Anna Wesołowska) 

                                                                                                           
Jak żyć z ludźmi- rozwijanie umiejętności interpersonalnych; cykliczne warsztaty  
(Agata Patelka) 

 
Ferie z doradztwem zawodowym: IPD – indywidualny plan działania cz. II – zajęcia 
indywidualne i grupowe: doradztwo w zakresie planowania ścieżki rozwoju zawodowego 
dla uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych  
 (Agata Patelka) 

 
Jak Ci to powiedzieć? – skuteczne porozumiewanie się – warsztaty   
(Kornela Wojciechowska) 

 
Złość – agresja – jak sobie z nią radzić – warsztaty   
(Kornela Wojciechowska) 

 
Kreatywni na co dzień – rozwój umiejętności twórczego myślenia i działania – 
warsztaty  
(Kornela Wojciechowska) 

 

 
W zgodzie ze sobą- w harmonii z innymi- trening asertywności warsztaty   
(Kornela Wojciechowska ) 

 
 
Zachować spokój. Ale jak? – techniki radzenia sobie ze stresem – warsztaty dla 
maturzystów  
(Agata Patelka) 
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RODZICE I OPIEKUNOWIE 

 
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. 
 

Proponowana tematyka spotkań dla rodziców: 
 

 
Konsultacje  indywidualne na terenie przedszkola  
(z pedagogiem, psychologiem, logopedą)  

 
Dojrzałość społeczno-emocjonalna i jej wpływ na sukcesy szkolne – prelekcja dla 
rodziców dzieci przedszkolnych (Małgorzata Urbaniak) 

 
Mój 3-latek nie mówi – prelekcja dla rodziców dzieci z grupy trzylatków  
(Anna Kurpiel) 

 
Wspomaganie rozwoju sprawności manualnej dziecka w wieku od trzeciego roku 
życia – prelekcja dla rodziców dzieci przedszkolnych  
(Anna Kurpiel) 

 
Rozwój seksualny dziecka w wieku przedszkolnym- prelekcja  
(Marta Niedzielska- Siadak) 

 
Jak mądrze patrzeć na dziecko przez pryzmat funkcjonowania systemów 
zmysłowych – prelekcja dla rodziców dzieci z grup przedszkolnych  
(Anna Kurpiel) 

 
Stymulowanie rozwoju myślenia matematycznego dziecka w wieku przedszkolnym 
– prelekcja  dla rodziców  
(Małgorzata Urbaniak) 
 

 
O dysleksji – prelekcja dla rodziców uczniów SP poza poradnią 
(Izabela Witecka, Monika Łukmin) 
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Rola rodzica w edukacji wczesnoszkolnej – jak pomóc dziecku wdrożyć się do 
nauki? – prelekcja dla rodziców uczniów klas I – III SP  
(Karolina Korżyńska) 

 
Zasilany prądem narkotyk – czyli negatywny wpływ telewizji i gier komputerowych 
na rozwój dziecka – prelekcja dla rodziców  uczniów SP  
(Karolina Korżyńska) 

 
Dorastanie i dojrzewanie dzieci – seksualność niepełnosprawnych – prelekcja dla 
rodziców uczniów oddziałów specjalnych  
(Karolina Korżyńska) 
 

 
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców- warsztaty psychologiczne dla rodziców– 
zajęcia cykliczne  
(Agata Patelka) 

 
Rodzicu, czy wiesz, co twoje dziecko robi w Internecie?  
– prelekcja dla rodziców uczniów klas IV – VIII SP  i klas III gimnazjum  
(Karolina Korżyńska) 
 

 
Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców Kreator czy…?  
– zajęcia grupowe  
(Agata Patelka) 
 

 
Praca z dzieckiem w domu z trudnościami w nauce czytania i pisania – prelekcja 
dla rodziców uczniów SP  
(Izabela Witecka, Monika Łukmin) 
 

 
Na co dziecku samodzielność? – warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców  
(Agata Patelka) 

 
Grupa wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży z trudnościami w zachowaniu – 
cykliczne spotkania grupowe na terenie poradni  
(Agata Patelka) 
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Zajęcia relaksacyjne dla rodziców – zajęcia na terenie poradni  
(Agata Patelka 
 

Czynniki decydujące o poprawnej komunikacji między rodzicem a dorastającym 
dzieckiem – prelekcja dla rodziców klas VI-*VIII  
 (Małgorzata Urbaniak) 
 

Wychowanie jako proces komunikowania się – prelekcja  
(Kornela Wojciechowska) 

Postawy rodzicielskie w wychowaniu – prelekcja   
(Kornela Wojciechowska) 

 

Jak sobie radzić z buntem nastolatka – prelekcja  
(Małgorzata Urbaniak) 
 

Anoreksja, bulimia, otyłość – choroba ciała czy duszy – prelekcja  
(Małgorzata Urbaniak) 
 

Komputer i telefon-  potrzebuję czy muszę?- prelekcja 
(Karolina Korżyńska) 
 

Phi! czy Ratunku! – egzamin ósmoklasisty, czyli jak nie dokładać dziecku stresu – 
prelekcja  
(Agata Patelka) 
 

Ścieżki kariery rozwoju edukacyjno-zawodowego, czyli  o systemie kształcenia, 
ścieżkach rozwoju edukacyjno-zawodowego i potrzebach dziecka w odniesieniu do jego 
rozwoju zawodowego – prelekcja  
(Agata Patelka) 
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NAUCZYCIELE 

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 – koordynator  Anna Wesołowska 

 pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych 
trudności w uczeniu się u uczniów klas I – III szkoły podstawowej – 
koordynator Monika Łukmin  

 współpracę z przedszkolami i szkołami przy opracowywaniu i 
realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych 
oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – 
koordynator  Karolina  Korżyńska 

 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 – koordynator Agata Patelka 
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 sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów placówek oświatowych 
(spotkania informacyjno-szkoleniowe, wymiana doświadczeń, tworzenie nowych 
rozwiązań) – koordynator sieci Anna Wesołowska 

 sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów szkolnych (spotkania 
informacyjno-szkoleniowe, wymiana doświadczeń, tworzenie nowych 
rozwiązań) – koordynator sieci Aniela Blatkiewicz. 

 

Proponowana tematyka spotkań i szkoleń  dla nauczycieli: 
 
 
Diagnoza psychologiczna i interpretacja wyników badań  
– szkolenie rady pedagogicznej 
(Małgorzata Urbaniak) 

 
Prawidłowości rozwojowe dziecka – wybrane sfery i etapy rozwoju (przedszkole, 
szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa) 
(Agata Patelka, Małgorzata Urbaniak, Marta Niedzielska-Siadak) 

 
Wsparcie nauczycieli w przeprowadzaniu analizy funkcjonowania dziecka w 
przedszkolu 
(Anna Wesołowska, Małgorzata Urbaniak) 

Dojrzałość społeczno-emocjonalna dziecka i jej wpływ na sukcesy szkolne – 
prelekcja  
(Małgorzata Urbaniak) 
 

 
Stymulowanie rozwoju myślenia matematycznego dziecka w wieku przedszkolnym 
– prelekcja  
(Małgorzata Urbaniak) 

 
Symptomy dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas I – III SP – 
rozpoznawanie, metody pracy korekcyjno-kompensacyjnej – nauczyciele przedszkoli i 
nauczyciele klas I – III  SP 
(Monika Łukmin, Izabela Witecka) 

 
Depresja nastolatków – rozpoznawanie i interwencje  
– szkolenie rady pedagogicznej  
(Marta Niedzielska – Siadak) 
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Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu w pracy nauczyciela? – cykliczne zajęcia 
grupowe dla nauczycieli (integracja, relaksacja, wymiana doświadczeń)  
(Agata Patelka) 

Uczeń z niepełnosprawnością w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej 
(niepełnosprawność intelektualna, ruchowa, autyzm) – prelekcja  
(Karolina  Korżyńska, Aniela Blatkiewicz, Anna Wesołowska) 

 
Edukacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, IPET – w świetle 
nowych przepisów prawnych 
(Anna Wesołowska, Karolina Korżyńska) 

 
Orzekanie i opiniowanie w świetle nowych przepisów prawnych 
(dyrektor i pracownicy) 

 
Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno- 
-pedagogicznej w świetle nowych przepisów prawnych  
(dyrektor i pracownicy) 

 

Pomoc przy opracowywaniu i realizowaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu 
funkcjonowania dzieci i młodzieży, Indywidualnych Programów Terapeutyczno- 
Edukacyjnych  oraz indywidualnych programów rewalidacyjno- wychowawczych 
dla dzieci z orzeczeniami 

(dyrektor, pracownicy) 

                                 
 

Zapraszamy! 
 
 
 
Dyrektor i Pracownicy  
Poradni Psychologiczno- 
-Pedagogicznej  
w Kostrzynie nad Odrą 
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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 

 


