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Szanowni Państwo! 

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu nową ofertę Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Kostrzynie nad Odrą. Zapraszamy 

do skorzystania z naszych usług! 

 

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  

 innych trudności zgłaszanych przez rodziców/opiekunów 

w szczególności poprzez: diagnozowanie, terapię psychologiczną, 

pedagogiczną i logopedyczną, poradnictwo, konsultacje, prowadzenie 

szkoleń i prelekcji dla rodziców/opiekunów i nauczycieli oraz działalność 

informacyjną. 
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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 30.10.2019. 

Ewentualne pytania prosimy kierować do osoby prowadzącej daną formę pomocy. 
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Przedszkola 

 Profilaktyka przeciwdziałania przemocy i ochrony dzieci przed 

krzywdzeniem – cykliczne zajęcia grupowe według scenariusza 

Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę Chronimy Dzieci (Agata Patelka) 

 Świat wokół nas – zawody – zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu 

preorientacji zawodowej (Agata Patelka) 

 Zabawy sensoryczne rozwijające zmysły u dzieci – 4-latki (Sylwia Maj) 

 Zabawy ruchowe rozwijające kompetencje matematyczne u dzieci w 

wieku przedszkolnym – 5-latki (Sylwia Maj) 

 Rysia i Tolek na Cyberzachodzie, czyli opowieść o tym, jak dwóch 

małych śmiałków przemierzało internet – 6-latki (Sylwia Maj) 

 Umiejętność i spokój żabki – zajęcia demonstracyjne – 6-latki (Marta 

Niedzielska-Siadak) 
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Szkoły podstawowe 

 Znam i lubię swoją klasę – zajęcia integracyjne dla klas I szkół 

podstawowych (Sylwia Maj, Anna Wesołowska) 

 Profilaktyka przeciwdziałania przemocy i ochrony dzieci przed 

krzywdzeniem – cykliczne zajęcia grupowe według scenariusza 

Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę Chronimy Dzieci dla uczniów klas IV-VI 

(Kornela Wojciechowska) 

 Chrońmy dzieci – z zakresu profilaktyki przemocy i wykorzystywania 

seksualnego (Kornela Wojciechowska) 

 Przemoc w rodzinie – zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas VII-VIII 

(Kornela Wojciechowska) 

 Potrafimy porozumiewać się z innymi (Kornela Wojciechowska) 

 Uwierz w siebie (Kornela Wojciechowska) 

 W szacunku do siebie – w szacunku do innych – trening asertywności 

(Kornela Wojciechowska) 

 Profilaktyka przeciwdziałania przemocy i ochrony dzieci przed 

krzywdzeniem – cykliczne zajęcia grupowe według scenariusza 

Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę Chronimy Dzieci – zajęcia dla dzieci w 

wieku 6-9 lat i 10-12 lat (Agata Patelka) 

 Bądź kumplem – nie dokuczaj – zajęcia na podstawie scenariusza 

Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę dla dzieci z klas I-III i IV-VI (Agata 

Patelka) 

 Warsztaty integracyjne (Elżbieta Mikłasz-Schab) 

 Autorytet, idol – podobieństwa i różnice. Rola autorytetów w życiu 

(Elżbieta Mikłasz-Schab) 

 Budowanie empatii i tolerancji w grupie (Elżbieta Mikłasz-Schab) 

 W szkole czuję się bezpieczny (Elżbieta Mikłasz-Schab) 

 Samoświadomość dziecka – jego prawa i obowiązki (Elżbieta Mikłasz-

Schab) 

 Czy „inny” to znaczy „gorszy”? (Elżbieta Mikłasz-Schab) 

 Uczymy się odmawiać (Elżbieta Mikłasz-Schab) 

 Zachowania agresywne. Przyczyny, skutki i sposoby radzenia sobie z 

agresją (Elżbieta Mikłasz-Schab) 
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 Jestem wartościowym człowiekiem (Elżbieta Mikłasz-Schab) 

 Jak rozwiązywać konflikty? (Elżbieta Mikłasz-Schab) 

 Przeciwdziałanie przemocy (Elżbieta Mikłasz-Schab) 

 Trening asertywności (Elżbieta Mikłasz-Schab) 

 Trening koncentracji uwagi i usprawniania pamięci (Elżbieta Mikłasz-

Schab) 

 Jestem młodym Polakiem – Patriotą (Elżbieta Mikłasz-Schab) 

 W szacunku do siebie, w szacunku do innych –trening asertywności  

(Kornela Wojciechowska) 

 Rola obrzędów w wychowaniu młodego pokolenia Polaków (Elżbieta 

Mikłasz-Schab) 
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Szkoły ponadpodstawowe  

 Przemoc w rodzinie – zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas VII-VIII 

(Kornela Wojciechowska) 

 Dowód miłości – poszerzenie wiedzy uczniów na temat konsekwencji 

podejmowania ryzykownych kontaktów seksualnych – zajęcia na 

podstawie scenariusza Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (Agata Patelka) 

 Warsztaty integracyjne (Elżbieta Mikłasz-Schab) 

 Autorytet, idol – podobieństwa i różnice. Rola autorytetów w życiu 

(Elżbieta Mikłasz-Schab) 

 Budowanie empatii i tolerancji w grupie (Elżbieta Mikłasz-Schab) 

 W szkole czuję się bezpieczny (Elżbieta Mikłasz-Schab) 

 Samoświadomość dziecka – jego prawa i obowiązki (Elżbieta Mikłasz-

Schab) 

 Czy „inny” to znaczy „gorszy”? (Elżbieta Mikłasz-Schab) 

 Uczymy się odmawiać (Elżbieta Mikłasz-Schab) 

 Zachowania agresywne. Przyczyny, skutki i sposoby radzenia sobie z 

agresją (Elżbieta Mikłasz-Schab) 

 Jestem wartościowym człowiekiem (Elżbieta Mikłasz-Schab) 

 Jak rozwiązywać konflikty? (Elżbieta Mikłasz-Schab) 

 Przeciwdziałanie przemocy (Elżbieta Mikłasz-Schab) 

 Trening asertywności (Elżbieta Mikłasz-Schab) 

 Trening koncentracji uwagi i usprawniania pamięci (Elżbieta Mikłasz-

Schab) 

 W szacunku do siebie, w szacunku do innych –trening asertywności  

(Kornela Wojciechowska) 

 Jestem młodym Polakiem – patriotą (Elżbieta Mikłasz-Schab) 

 Rola obrzędów w wychowaniu młodego pokolenia Polaków (Elżbieta 

Mikłasz-Schab) 
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Rodzice 

 Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – cykl warsztatów 

psychologicznych dla rodziców i opiekunów (Agata Patelka, Anna 

Wesołowska) 

 Emocje dziecka – warsztaty psychoedukacyjne na podstawie 

scenariusza Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (Agata Patelka) 

 Każdy może być dobrym rodzicem – warsztaty psychoedukacyjne na 

podstawie scenariusza Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (Agata Patelka) 

 Jak budować poczucie wartości u dziecka – warsztaty 

psychoedukacyjne na podstawie scenariusza Fundacji Dajemy 

Dzieciom Siłę (Agata Patelka) 

 Słowa ranią – warsztaty psychoedukacyjne na podstawie scenariusza 

Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (Agata Patelka) 

 Słowa mają moc, czyli o sztuce doceniania – warsztaty 

psychoedukacyjne na podstawie scenariusza Fundacji Dajemy 

Dzieciom Siłę (Agata Patelka) 

 TRE – ćwiczenia uwalniające napięcia i stres – zajęcia relaksacyjne 

(Agata Patelka) 

 Kreator czy...? – warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców dzieci w 

wieku przedszkolnym (Agata Patelka) 

 Po co dziecku samodzielność? – warsztaty psychoedukacyjne dla 

rodziców dzieci w wieku przedszkolnym (Agata Patelka) 

 Być ojcem, być sobą... – cykliczne zajęcia grupowe dla ojców na 

podstawie scenariusza Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (Agata Patelka) 

 Gadki o gatkach – proste rozmowy o trudnych sprawach – warsztaty 

psychoedukacyjne na podstawie scenariusza Fundacji Dajemy 

Dzieciom Siłę (Agata Patelka) 

 Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej 

(niepełnosprawność intelektualna, ruchowa, autyzm)  (Karolina 

Sowińska) 

 Moje dziecko ma problem z..., gdzie szukać pomocy? – konsultacje dla 

rodziców dzieci  z problemami rozwojowymi, emocjonalnymi i w 

zachowaniu (Anna Wesołowska) 

 Symptomy dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym (Karolina 

Sowińska) 

https://www.edukacja.fdds.pl/?option=com_szkolenia&optrs=1&fnd=&grupa=0&offset=2&sort=1&szkolenie=15479#opisszkolenia
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 Jak wykorzystać domowe przedmioty do zabaw logopedycznych? 

(Anna Kurpiel, Anna Wesołowska) 

 Nasze dziecko uczy się mowy – rodzice dzieci 2- i 3-letnich (Anna 

Kurpiel, Anna Wesołowska) 

 Stymulowanie rozwoju myślenia matematycznego u dzieci w wieku 

przedszkolnym (Małgorzata Urbaniak) 

 Uzależnienia behawioralne – uzależnienia od komputera, gry, telefonu. 

(Marta Niedzielska-Siadak) 

 Masturbacja dziecięca – norma a patologia – krótki wykład dla 

rodziców 3-latków (Marta Niedzielska-Siadak) 

 Zabawy i zabawki sprzyjające rozwojowi mózgu – rodzice  3- i 4-latków  

(Marta Niedzielska-Siadak) 

 Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice? – rodzice 

uczniów szkół ponadpodstawowych (Kornela Wojciechowska) 

 Agresja i przemoc wśród naszych dzieci (Agata Patelka) 

 Narkotyki i dopalacze – ryzykowna gra (Małgorzata Urbaniak) 

 Praca z dzieckiem w domu z trudnościami w nauce czytania i pisania – 

rodzice uczniów klas I-III szkół podstawowych (Izabela Witecka, Monika 

Łukmin) 

 Przyczyny trudności w nauce, w tym o ryzyku dysleksji – rodzice 

uczniów klas I-III szkół podstawowych (Izabela Witecka, Monika Łukmin) 

 Rola rodzica w edukacji wczesnoszkolnej – rodzice uczniów klas I-III 

szkół podstawowych (Karolina Sowińska)  

 Zasilany prądem narkotyk, czyli wpływ nowych mediów na rozwój 

dziecka – rodzice dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych 

klas I-III (Karolina Sowińska) 

 Rodzicu, czy wiesz, co twoje dziecko robi w Internecie?- miłość czy 

elektroniczna fascynacja – rodzice uczniów klas IV-VIII szkół 

podstawowych (Karolina Sowińska) 

 Dorastanie i potrzeby osób niepełnosprawnych – rodzice osób 

niepełnosprawnych (Karolina Sowińska) 

 Potrzebuję czy muszę – wpływ telefonów i Internetu na rozwój młodego 

człowieka – rodzice uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych (Karolina 

Sowińska) 
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 Co rodzic wiedzieć powinien? – bezpieczeństwo użytkownika mediów 

elektronicznych – rodzice uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych 

(Karolina Sowińska) 

 Jak sobie radzić z buntem nastolatka? (Małgorzata Urbaniak) 
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Nauczyciele 

 Jak radzić sobie ze stresem – o tym, czym jest stres i jak sobie z nim 

radzić przy pomocy różnych technik (Agata Patelka) – warsztaty 

 TRE – ćwiczenia uwalniające napięcia i stres – zajęcia relaksacyjne 

(Agata Patelka) 

 Symptomy dysleksji u uczniów klas I-III, metody pracy korekcyjno-

kompensacyjnej – szkolenie dla nauczycieli (Karolina Sowińska)  

 Praca z dzieckiem w domu z trudnościami w nauce czytania i pisania – 

rodzice uczniów klas I-III szkół podstawowych (Izabela Witecka, Monika 

Łukmin) 

 Rola rodzica w edukacji wczesnoszkolnej – rodzice uczniów klas I-III 

szkół podstawowych (Karolina Sowińska)  

 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny – spotkania 

informacyjno-szkoleniowe dla nauczycieli przedszkoli i żłobka (Anna 

Wesołowska) 

 Wsparcie nauczycieli w przeprowadzaniu analizy funkcjonowania 

dziecka w przedszkolu (Anna Wesołowska, Małgorzata Urbaniak) 

 Stymulowanie myślenia matematycznego dzieci w wieku 

przedszkolnym (Małgorzata Urbaniak) 

 Dziecko krzywdzone – rozpoznawanie symptomów  (Agata Patelka) 

 Trening uważności na co dzień (Marta Niedzielska-Siadak) 

 Jak mówić, by dzieci  słuchały? Jak słuchać, by dzieci mówiły? (Agata 

Patelka) 

 Sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów szkolnych – 

spotkania informacyjno-szkoleniowe, wymiana doświadczeń, tworzenie 

nowych rozwiązań (koordynator sieci:  Anna Wesołowska) 

 Uczeń z ADHD w szkole i w klasie – prelekcja dla nauczycieli szkół 

podstawowych (Małgorzata Urbaniak) 

 Charakterystyka ucznia z zespołem Aspergera- prelekcja dla 

nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych (M. Urbaniak) 
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Sobotnie Poranki w naszej Poradni – Bliżej tematu 

 Listopad – Agresja w przedszkolu i nie tylko ...  

 Luty –  Z przedsiębiorczością za pan brat  

 Maj –  Uzależnienia- ryzykowna gra  

Półkolonie 

Ferie z Poradnią 

 

 

Zapraszamy! 
 

Dyrektor i Pracownicy  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Kostrzynie nad Odrą 
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Pracownicy Poradni: 
 

 Marek Jankowski – dyrektor 

 Aniela Blatkiewicz – zastępca dyrektora 

 Anna Kurpiel – neurologopeda 

 Monika Łukmin- pedagog  

 Sylwia Maj – pedagog  

 Elżbieta Mikłasz-Schab – pedagog 

 Marta Niedzielska–Siadak – psycholog  

 Agata Patelka – psycholog 

 Karolina Sowińska – pedagog 

 Małgorzata Urbaniak – psycholog  

 Anna Wesołowska – pedagog-logopeda 

 Izabela Witecka- psycholog 

 Kornelia Wojciechowska – pedagog  
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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  (konieczność ustalenia terminu z osobą prowadzącą formę pomocy) 

________________________________________________________________ 
 

Osoba odpowiedzialna ze strony przedszkola/szkoły, tel. kontaktowy 
_________________________________________________________________ 
 

 

 

                                                      ________________________________________ 

                                                                       data i podpis dyrektora placówki 
 

 


