
 

ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH NR 2 

 

OFERTA PORADNI  

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 

Na rok szkolny 2018/2019 

w zakresie działań poza diagnostycznych 

 

 

I. Oferta zajęć indywidualnych dla uczniów 

 

 

L.p. Rodzaj i forma zajęć Prowadzący 

1.  Terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży 

– indywidualna, w ujęciu systemowym. 
Magdalena Jakuczun 

2.  Terapia psychologiczna metodą Instrumental 

Enrichment.   

Magdalena Jakuczun 

3.  Terapia psychologiczna skoncentrowana  

na rozwiązaniach TSR dla uczniów klas 

starszych 

Anna Grzegorek 

4.  Terapia psychologiczna w nurcie 

behawioralno-poznawczym dla dzieci, na 

terenie poradni. 

 

Barbara Ziętek-

Grześkowiak 

5.  Terapia pedagogiczna 

 

Sabina Dobrzykowska, 

Dorota Madalińska 
 

  

6.  Terapia logopedyczna Magdalena Tomaszewska, 
Alina Prędka,  

Dorota Madalińska,  
Danuta Kuras 

 

7.  Diagnoza predyspozycji i zainteresowań 

zawodowych oraz poradnictwo i pomoc w 
wyborze drogi edukacyjno-zawodowej 

Magdalena Jakuczun, 

Magdalena Rudzińska,  
Agnieszka Koperska - Figaj 



8.  Terapia Biofeedback – terapia indywidualna, 

sesja ok 45 minut i trwa długoterminowo ok. 6 
m- cy 

Sabina Dobrzykowska 

  

9.  Trening Twórczego Myślenia 

 program autorski „Krok za krokiem 
możesz dojść daleko” 

- dla uczniów wybitnie zdolnych z klas III 
Szkoły Podstawowej  

- II semestr 1 godz. w tygodniu.  

Aldona Paprzycka 

10.  Zajęcia logopedyczne stymulujące rozwój 
mowy 

zajęcia indywidualne „Zabawy ze słowem” dla 
dzieci nieuczęszczających do przedszkola 

Dorota Madalińska 

11.  Zajęcia rozwijające umiejętności społeczno 
– emocjonalnedla uczniów starszych (szkoły 

ponadgimnazjalne) 

Agnieszka Koperska - Figaj 

 

 

 

II. Oferta zajęć grupowych dla uczniów 

 

L.p. Rodzaj i forma zajęć Prowadzący 

1.  Grupowe zajęcia profilaktyki uzależnień od 

substancji psychoaktywnych dla uczniów klas 

V/VI szkoły podstawowej - zajęcia na terenie 

szkoły. Chętne szkoły prosimy o zgłaszanie się do 

osoby prowadzącej. 

 

Magdalena Rudzińska 

2.  Grupowe zajęcia profilaktyki uzależnień 

czynnościowych (internet, telefon itp.) dla 
uczniów klas V/VI szkoły podstawowej - zajęcia 

na terenie szkoły. Chętne szkoły prosimy o 

zgłaszanie się do osoby prowadzącej. 

Magdalena Rudzińska 

3.  Grupowe zajęcia z zakresu profilaktyki 
Cyberprzemocy dla uczniów klas V/VI szkoły 

podstawowej - zajęcia na terenie szkoły. Chętne 

szkoły prosimy o zgłaszanie się do osoby 
prowadzącej. 

 

Magdalena Rudzińska 

4.  Arteterapia – terapia przez sztukę i zabawę dla 

dzieci przedszkolnych (4-6 l.)– zajęcia na terenie 
poradni. 

Alina Prędka 

 

5.  Arteterapia – terapia przez sztukę i zabawę dla 

uczniów klas I-III szkoły podstawowej – zajęcia 

na terenie poradni. 

Alina Prędka 

 



6.  Terapia grupowa dla uczniów z ADHD 

Program autorski „Iskierka” dla uczniów Szkoły 
Podstawowej (grupa max 5 osób) 

- II semestr 1 godz. 2x w tygodniu 

Aldona Paprzycka 

Barbara Ziętek – 
Grześkowiak 

7.  Zajęcia grupowe dla uczniów z ryzykiem 
dysleksji 

Program autorski dla uczniów klas IV Szkół 
Podstawowych nr 79 i 84 (grupa max 5-6 osób) 

- od listopada 2018 r. 1 godz. 2x w miesiącu 

Aldona Paprzycka 

8.  Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 
Program autorski „Z Dalmatyńczykami w świat 

bajek” dla klas II Szkoły Podstawowej nr 79 i 84 
(grupa 2- osobowa) 

- od listopada 2018 r. 1 godz. 2x w miesiącu 

Aldona Paprzycka 

9.  Zajęcia logopedyczne stymulujące rozwój 

mowy 
zajęcia grupowe „Zabawy ze słowem” dla dzieci 

nieuczęszczających do przedszkola 

Dorota Madalińska 

10.  Zajęcia Grupowe – Zajęcia rozwijające uwagę 
pamięć i język dla klas III-V Szkoły Podstawowej 

Danuta Kuras 

11.  Terapia przez sztukę i zabawę 

zajęcia prowadzone będą dla dzieci 
przedszkolnych i uczniów klas I-III (liczba 

uczestników max. 6-8 osób) 
Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki co dwa 

tygodnie 

Barbara Ziętek – 

Grześkowiak, 
Alina Prędka 

 

 

 

III. Oferta pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

rodziców/opiekunów 

 

L.p. Rodzaj i forma pomocy Prowadzący 

1.  Terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży - 

rodzinna, grupowa w ujęciu systemowym, na 

terenie poradni. 

Magdalena Jakuczun 

2.  Grupowe zajęcia warsztatowe dla rodziców dzieci 
5-6 letnich „Jak pomóc dziecku w osiągnięciu 

dojrzałości szkolnej?” – zajęcia na terenie 
przedszkoli/szkół. Chętne placówki prosimy o 

zgłaszanie się do osób prowadzących. 

Magdalena Rudzińska, 
 

3.  Coaching rodzicielski – spotkania indywidualne 

i z obojgiem rodziców na terenie poradni. 

Magdalena Rudzińska 



4.  Doradztwo dla rodziców - spotkania 

indywidualne i z obojgiem rodziców na terenie 
poradni. 

 

Magdalena Rudzińska 

Agnieszka Koperska - 
Figaj 

5.  Grupa wsparcia dla rodziców dzieci 
nadpobudliwych psychoruchowo, na terenie 

poradni. 
 

Barbara Ziętek-
Grześkowiak 

6.  Terapia psychologiczna skoncentrowana  

na rozwiązaniach TSR dla rodziców 

Anna Grzegorek 

7.  Psychoedukacja  - Prowadzenie indywidualnych 

zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców „Szkoła 

dla rodziców” 

Anna Grzegorek 

 
 

 

8.  Szkolenia dla rodziców: 

 Wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego 

 Metody pracy z dzieckiem z ADHD 

Aldona Paprzycka 
 

 

9.  Spotkania, konsultacje dla rodziców dot. 

rozwoju mowy dzieci nieuczęszczających do 

przedszkola 

Dorota Madalińska 

10.  Spotkania, konsultacje dla rodziców w 

przedszkolach dot. prawidłowości rozwoju 

mowy  - na zaproszenie placówki 

Dorota Madalińska 

11.  Spotkania/prelekcje dla rodziców dot. 

wyboru szkoły i procedury rekrutacyjnej 

Agnieszka Koperska – 

Figaj 

12.  Wsparcie psychologiczne dla uczniów i ich 

rodziców w różnorodnych problemach 

edukcyjnych, emocjonalnych, społecznych, 

wychowawczych. 

Agnieszka Koperska -
Figaj 

13.  Warsztaty dla nauczycieli podnoszących 

kompetencje społeczne w zakresie 

komunikowania się z rodzicami 

 - zajęcia odbywać się będą na Radach 

Szkoleniowych w Szkołach (liczba uczestników 

max 15 osób, czas trwania ok. 2 godziny) 

Barbara  Ziętek – 
Grześkowiak, 

Sabina Dobrzykowska 

14.  Spotkanie - „Bezpieczny Internet – jak 

uchronić dzieci przed niekorzystnymi 

skutkami krzystania z Internetu i gier 
komputerowych” 

- dla rodziców, czas trwania ok 2,5 godziny,  

około 20 osób 

 

Sabina Dobrzykowska 

 

  



IV. Oferta dla nauczycieli/Rady Pedagogicznej 

 

L.p. Rodzaj i forma pomocy Prowadzący 

1.  Szkolenie dla nauczycieli starszych klas szkoły 
podstawowej i gimnazjum „Jak sobie radzić z 

prowokacyjnymi zachowaniami uczniów 
metodą konstruktywnej konfrontacji” – 

szkolenie na terenie szkoły. 

Sabina Dobrzykowska 

2.  Szkolenie dla nauczycieli/wychowawców 
„Bezpieczny Internet – jak uchronić dzieci 

przed niekorzystnymi skutkami korzystania 
z Internetu i gier komputerowych” – 

szkolenie na terenie szkoły. 
 

Sabina Dobrzykowska 

3.  Szkoleniowe Rady Pedagogiczne w zakresie 

form i metod realizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej oraz 

współpracy w tym zakresie z PPP. 
 

 

Magdalena Rudzińska 

4.  Terapia psychologiczna skoncentrowana  

na rozwiązaniach TSR dla nauczycieli, zgodnie z 

potrzebami 

Anna Grzegorek 

5.  Warsztaty dla nauczycieli 

 Praca nad dzieckiem/uczniem zdolnym 

 Stymulacja twórczego myślenia 

dzieci/uczniów 

 Uczeń z ADHD w szkole 

 Przemoc i agresja w szkole 

 Budowanie spójnego systemu wzmocnień 

pozytywnych uczniów 

Aldona Paprzycka 
 

6.  Spotkania rejonowe dla logopedów 

pracujących w placówkach dot. diagnozy, 

narzędzi, terapii 

- dzielenie się warsztatem pracy, omówienie 

trudnych przypadków, 

- konsultacje z wychowawcami dot. konkretnych 

dzieci (poradnia/placówka) 

Dorota Madalińska 

7.  Warsztaty „Jak sobie radzić z 
prowokacyjnymi zachowaniami uczniów 

metodą konstruktywnej konfrontacji” 

- dla nauczycieli starszych klas Szkoły 

Podstawowej 

czas trwania ok 3 godzin, liczba uczestników ok 
20 osób) 

Sabina Dobrzykowska 



8.  Spotkanie - „Bezpieczny Internet – jak 

uchronić dzieci przed niekorzystnymi 
skutkami krzystania z Internetu i gier 

komputerowych” 

- dla nauczycieli, czas trwania ok 2,5 godziny, ok 

20 osób 

 

Sabina Dobrzykowska 

9.  „Zajęcia warsztatowe podnoszące 
kompetencje społeczne nauczycieli w 

zakresie komunikowania się z rodzicami” 

- dla nauczycieli, czas trwania 2 spotkania po ok. 
2 godziny, grupa 15 osób 

 

Sabina Dobrzykowska, 
Barbara Ziętek - 

Grześkowiak 

 


