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- I – 

 

      

POMOC LOGOPEDYCZNA DZIECIOM W WIEKU SZKOLNYM,  

ICH NAUCZYCIELOM I RODZICOM 

 

Prowadzący:     

Dorota Chopkowicz – logopeda 

 

Działania: 

 

1. Diagnoza logopedyczna (dziecko na badania kieruje rodzic/opiekun prawny 

osobiście lub telefonicznie).  

 

2. Prowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej dla dzieci i młodzieży         

z zaburzonym rozwojem mowy. 

 

3. Indywidualne porady lub konsultacje dla rodziców, 

nauczycieli/wychowawców, kuratorów, asystentów rodziny. 

 

4. Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla 

logopedów Powiatu Złotoryjskiego. 
 

 

 

 

Uwaga: realizację powyższych działań uzależnia się od aktualnego stanu 

epidemiologicznego w związku z COVID-19. 
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- II- 

 

 PROGRAM: „PROFILAKTYKA NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH” 

                        przeznaczony dla dzieci 6 - letnich (badania przesiewowe).  

 

Cele:   

 ocena funkcji percepcyjno – motorycznych mających wpływ na naukę  

czytania i pisania, 

 wczesne wykrywanie nieprawidłowości i dysfunkcji rozwojowych, 

 pedagogizacja rodziców. 

 

 

Prowadzący: – Maria Jolanta Wojciechowska - pedagog, logopeda, terapeuta        

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

 

Liczba uczestników – dzieci przejawiające różnego typu nieprawidłowości  

                                        w funkcjonowaniu edukacyjnym oraz wychowawczym,  

                                        wyłonione  przez  nauczycieli  prowadzących  wstępną  

                                        obserwację wychowanków; 

 

Miejsce badań             – przedszkole, oddział przedszkolny w szkole; 

 

Termin realizacji        – od października.  

 

 Po badaniach prowadzone będą indywidualne konsultacje z rodzicami 

badanych dzieci, na których zostaną przekazane informacje o wynikach badań 

oraz zalecenia do pracy z dzieckiem w domu.  

 

Uwaga! 

 Warunkiem objęcia dziecka programem jest pisemna zgoda rodzica, 

opiekuna prawnego (badania będą realizowane wg kolejności zgłoszeń). 

 

 Niezbędny jest kontakt telefoniczny z prowadzącym w celu ustalenia 

terminu oraz możliwości realizacji zajęć w poszczególnych placówkach. 

 

 

Zapotrzebowania proszę kierować w formie pisemnej do Poradni                

do 30 października 2020r.  

 

 

Uwaga: realizację powyższych działań uzależnia się od aktualnego stanu 

epidemiologicznego w związku z COVID-19. 
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- III- 

                                                           

          r. szk. 2020/2021 
 

WYRAŻAM ZGODĘ NA BADANIA 

PEDAGOGICZNE /LOGOPEDYCZNE 

 

Prowadzone w …………………………………………………………………. 
(badania prowadzi pedagog / logopeda Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej    

w Złotoryi) 

 

 

Lp. 
 

 

Nazwisko i imię dziecka 

 

Pesel dziecka 

 

Podpis rodzica 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    
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- IV – 

 

WSPIERANIE UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI 

EDUKACYJNYMI 

Prowadzący: 

psycholog – mgr Justyna Kuźmiak-Ladra  

 

NA TERENIE SZKÓŁ 

Cykliczny program własny profilaktyczno-edukacyjny: 

„ROZUMNE SERCA” dla klas II SP z zakresu rozwijania inteligencji 

emocjonalnej i twórczego potencjału. Program obejmuje 6 godzin lekcyjnych 

w 3 modułach. 

Liczba uczestników nie może przekroczyć 15 osób. 

 

Program realizowany zgodnie z kierunkiem polityki oświatowej państwa 

wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm 

społecznych. 

 

Niniejsza oferta będzie organizowana zgodnie z potrzebami szkół, po  

wcześniejszym ustaleniu terminu z psychologiem. 
 

NA TERENIE PORADNI 

• Punkt konsultacyjny dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, 

psychologów szkolnych (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu). 

• Diagnoza dzieci i młodzieży w celu określenia indywidualnych potrzeb 

rozwojowych  

i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych, 

wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do 

zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu jego rozwiązania. 

• Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy 

psychologicznej. 

 

 

 

Zapotrzebowania proszę kierować w formie pisemnej do Poradni                

do 30 października 2020r.  

 

Uwaga: realizację powyższych działań uzależnia się od aktualnego stanu 

epidemiologicznego w związku z COVID-19. 
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- V – 
 

 

Prowadzący: 

 pedagog – mgr Anna Orzech 

 

WSPIERANIE UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI 

EDUKACYJNYMI 

 

Zajęcia dla uczniów na terenie szkół: 

 

Tematyka: 
 

1. „Jak poprawnie komunikować się z innymi. Poznajemy się 

wzajemnie” 

 

    Czas zajęć: 1-2 godzina/y dydaktyczna/e 

    Grupa: uczniowie klas I szkół podstawowych 

 

2.  „Bez złości mamy więcej radości. Mówię stop zachowaniom   

       agresywnym” 

 

Czas zajęć: 2 godziny dydaktyczne 

Grupa: uczniowie klas II-III szkół podstawowych (tematu nie powtarza 

się corocznie)  

 

 3.   „Uczymy się odmawiać – ćwiczymy postawę asertywną”. 

 

    Czas zajęć: 2 godziny dydaktyczne 

    Grupa: uczniowie klas III szkół podstawowych 

 

  4.   „Zdrowo jem bo tego chcę” 

 

           Cykliczny program 

 Grupa : KLAS IV – VI szkoły podstawowej 

 

 

 

 

 
Niniejsza oferta będzie organizowana zgodnie z potrzebami szkół, po  

wcześniejszym ustaleniu terminu z pedagogiem prowadzącym. 
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NA TERENIE PORADNI 
 

1. Przeprowadzanie diagnozy pedagogicznej dzieci i młodzieży  

z trudnościami w nauce. 

 

2. Indywidualne porady i konsultacje dla rodziców, nauczycieli, uczniów. 

 

3. Prowadzenie indywidualnej terapii pedagogicznej. 

 

4. Zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne dla dzieci z przejawami 

zachowań agresywnych : „Bez złości mamy więcej radości”  ( klasy I –III  

- 10 spotkań po jednej godzinie zegarowej). 
 

 

 

 

 

 
Zapotrzebowania proszę kierować w formie pisemnej do Poradni                

do 30 października 2020r.  

 

 

 

 
 

Uwaga: realizację powyższych działań uzależnia się od aktualnego stanu 

epidemiologicznego w związku z COVID-19. 
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- VI - 

Prowadzący: 

 pedagog – mgr Joanna Dudek 

NA TERENIE SZKÓŁ 

1. ,,Zdrowo jem bo tego chcę”.  

 

Cykliczny program profilaktyczno-edukacyjny 
Grupa: KLAS IV – VI szkoły podstawowej 

 

Forma: zajęcia na terenie szkoły mające na celu kształcenie prawidłowych 

nawyków żywieniowych w oparciu o najnowszą piramidę żywienia, 

wyrabiające umiejętność czytania etykiet produktów żywnościowych oraz 

umiejętność pracy w grupie. 

 

 

2. ,,Bezpieczne i efektywne wykorzystywanie technologii informacyjno – 

komunikacyjnych”. 
 

Czas zajęć: 2 godziny  

Grupa: klasy  IV-VI szkoły podstawowej 
 

Forma: zajęcia prowadzone na terenie szkół podstawowych dotyczące 

bezpieczeństwa w sieci, uzależnienia od komputera  a także celowego  

i świadomego korzystania z zasobów Internetu. 

 

Niniejsza oferta będzie organizowana zgodnie z potrzebami szkół , po 

wcześniejszym ustaleniu terminu z pedagogiem. 
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NA TERENIE PORADNI 

 

 

 Diagnoza dzieci i młodzieży w celu określenia indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 

 Indywidualne porady i konsultacje dla rodziców, nauczycieli, 

wychowawców, pedagogów szkolnych. 

  

 Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów klas IV – VIII szkół 

podstawowych. 

 Prowadzenie Terapii Biofeedback 

 Konsultacje dla nauczycieli, uczniów, rodziców pedagogów szkolnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zapotrzebowania proszę kierować w formie pisemnej do Poradni                

do 30 października 2020r.  

 

 

 

 
 

Uwaga: realizację powyższych działań uzależnia się od aktualnego stanu 

epidemiologicznego w związku z COVID-19. 
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- VII - 
 

Prowadzący: 

 psycholog – mgr Katarzyna Gwiżdż  

 

 

NA TERENIE SZKOŁY * 

„Trening kreatywnego myślenia” 

Czas: 3 godziny lekcyjne 

Forma: zajęcia w klasach IV-VI , prowadzone z psychologiem Dorotą 

Koziorowską 

 

NA TERENIE PORADNI 

 Diagnozowanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz opiniowanie 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

 Diagnozowanie potrzeb rozwojowych oraz opiniowanie uczniów z 

trudnościami emocjonalnymi, problemami wychowawczymi oraz 

trudnościami w zachowaniu. 

 Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży. 

 Diagnozowanie wychowanków oddziałów przedszkolnych pod kątem 

gotowości szkolnej, określanie ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 

 Udzielanie dzieciom ze oraz ich rodzicom/prawnym opiekunom 

bezpośredniej pomocy psychologicznej. 

 Konsultacje dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów 

szkolnych, wspieranie działań wychowawczych szkoły. 

 

 

Zapotrzebowania proszę kierować w formie pisemnej do Poradni                

do 30 października 2020r.  

 

 

Uwaga: realizację powyższych działań uzależnia się od aktualnego stanu 

epidemiologicznego w związku z COVID-19. 
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- VIII– 
 

Prowadzący:  

 psycholog – mgr Marcin Niepiekło 

1.  Uczestnictwo w charakterze obserwatora na zajęciach prowadzonych przez  

      nauczycieli w trudnych zespołach klasowych ( analiza sytuacji i ustalenie  

      z wychowawcą odpowiednich metod wychowawczych).             

2. Zebranie dla rodziców dotyczące organizacji i higieny pracy edukacyjnej dla 

uczniów. 

 

 

 

NA TERENIE PORADNI 

Konsultacje dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów 

szkolnych po wcześniejszym umówieniu terminu. 

 

PONADTO:
  
   

   

1. Diagnoza trudności w nauce, problemów wychowawczych i emocjonalnych 

dzieci. 

2. Określanie możliwości intelektualnych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych uczniów. 

3. Diagnoza niedostosowania społecznego/zagrożenia niedostosowaniem 

społecznym. 

4. Udzielanie dzieciom oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologicznej. 

5. Prowadzenie indywidualnych spotkań o charakterze terapeutycznym. 

6. Indywidualne spotkania psychoedukacyjne dla rodziców i prawnych 

opiekunów uczniów.  

7. Wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi 

z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym 

związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

 

Zapotrzebowania proszę kierować w formie pisemnej do Poradni                

do 30 października 2020r.  

 

 

 

Uwaga: realizację powyższych działań uzależnia się od aktualnego stanu 

epidemiologicznego w związku z COVID-19 
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      -IX – 

 

 

DZIAŁ WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI  

 

Prowadzący: 

 psycholog – mgr Dorota Koziorowska  

 

NA TERENIE SZKOŁY 

 

„Trening kreatywnego myślenia” 

Czas:  3 godziny lekcyjne  

Forma : zajęcia w klasach IV-VI, prowadzone  z psychologiem                         

mgr Katarzyną Gwiżdż 

 

Zgłoszenia udziału w zajęciach szkoły powinny przesyłać w formie 

pisemnej. 

NA TERENIE PORADNI 

1. Diagnozowanie i opiniowanie  uczniów z trudnościami emocjonalnymi,   

problemami wychowawczymi oraz trudnościami w zachowaniu. 

2. Wykonywanie diagnozy psychologicznej dla potrzeb orzecznictwa 

uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera 

3. Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży. 

4.  Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom/prawnym    

opiekunom bezpośredniej pomocy psychologicznej. 

5. Konsultacje dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów 

szkolnych. 

 

 

Zapotrzebowania proszę kierować w formie pisemnej do Poradni                

do 30 października 2020r.  

 

 

 

 

Uwaga: realizację powyższych działań uzależnia się od aktualnego stanu 

epidemiologicznego w związku z COVID-19. 
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-X- 

 
Prowadzący:  

 pedagog - mgr Julita Mazur-Frankowska 

 

 

NA TERENIE SZKÓŁ 

 

 warsztaty profilaktyczno-wychowawcze dla klas VII-VIII 

1.„Profilaktyka uzależnień: Wreszcie dojrzeć-jak sobie radzić                    

z problemami okresu dorastania?” 

2.” Jestem wolny od używek” 

3. Jak rozmawiać z młodzieżą o prostytucji nieletnich?” 

 interwencja w kryzysie na terenie szkoły/placówki 

 zespół wychowawczy ds. ucznia na terenie szkoły/placówki 

 mediacje, negocjacje na terenie szkoły/placówki 

NA TERENIE PORADNI 

 wstępna diagnoza uczniów z nieśmiałością dziecięcą, z trudnościami w 

zachowaniu, z problemami emocjonalnymi- w tym praca z żałobą, 

zaburzeniami psychiatrycznymi ( w tym depresja dziecięca, zachowania 

suicydalne- myśli samobójcze, próby samobójcze, zachowania 

autoagresywne- w tym samookaleczanie się) 

 wstępna diagnoza uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 

niedostosowanych społecznie 

 wspieranie rodziców w wypracowywaniu form pomocy dziecku w 

rozwiązaniu zgłoszonego problemu 

 interwencja w kryzysie 

 mediacje, negocjacje 

 terapia indywidualna dzieci i młodzieży  

 terapia rodzinna 

 konsultacje dla rodziców, opiekunów, przedstawicieli szkół, nauczycieli, 

kuratorów, asystentów  rodziny  oraz pozostałych instytucji wspierających 

dziecko i rodzinę w zakresie profilaktyki, problemów emocjonalnych i 

wychowawczych 

 zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne z elementami 

socjoterapii na terenie poradni dla uczniów KL.VI-VIII z zaburzonym  

zachowaniem 

 grupa wsparcia psychologicznego dla rodziców/opiekunów-1 raz w 

miesiącu 
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 prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla pedagogów 

powiatu złotoryjskiego-1 raz w miesiącu 

 

 

 

 

 

Zapotrzebowania proszę kierować w formie pisemnej do Poradni                

do 30 października 2020r.  

 

 

 

 Uwaga: realizację powyższych działań uzależnia się od aktualnego stanu 

epidemiologicznego w związku z COVID-19. 
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- XI- 
Prowadzący:  

 psycholog – mgr Alina Czyżykow 

 

 

NA TERENIE PORADNI 

 

1. Diagnostyka psychologiczna dla dzieci i młodzieży uczącej                     

się ( z problemami emocjonalnymi, trudnościami zachowania, 

trudnościami w nauce). 

2. Poradnictwo psychologiczne/ konsultacje terapeutyczne dla uczniów, ich 

rodziców, nauczycieli. 

3. Prowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej dla uczniów                      

z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zdrowia 

psychosomatycznego /zaburzenia neurologiczne, zaburzenia aktywności 

zdrowia psychicznego/. 

4. Prowadzenie 2 grup terapeutyczno-rozwojowych / dla uczniów klas III – 

V i VI-VIII, 12 spotkań z grupą po 90 minut każde zgodnie                               

z harmonogramem szczegółowym. 

5. Prowadzenie grupy wsparcia psychologicznego dla rodziców / 4 spotkania 

po 90 minut każde, jeden raz w miesiącu – zgodnie z harmonogramem/. 

6. Prowadzenie interwencji kryzysowych / według potrzeb/. 

 

 

Niniejsza oferta będzie organizowana zgodnie z potrzebami szkół, po  

wcześniejszym ustaleniu terminu z psychologiem. 

 

 

 

Zapotrzebowania proszę kierować w formie pisemnej do Poradni                

do 30 października 2020r.  

 

 

 

 

Uwaga: realizację powyższych działań uzależnia się od aktualnego stanu 

epidemiologicznego w związku z COVID-19. 
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- XII – 

 
ZAJĘCIA   PROFILAKTYCZNO-TERAPEUTYCZNE 

Prowadzący: 

 pedagog -  mgr Paulina Starowicz 

 pedagog – mgr Joanna Dudek 

 

NA TERENIE SZKÓŁ 

dla klas IV -VI 

 

  temat: „ Cykliczny program własny : „Zdrowo jem bo tego chcę” 

 

Forma: zajęcia na terenie szkoły mające na celu kształcenie prawidłowych 

nawyków żywieniowych w oparciu o najnowszą piramidę żywienia, 

wyrabiające umiejętności czytania etykiety produktów żywnościowych oraz 

umiejętności pracy w grupie. 

Termin: do uzgodnienia indywidualnie ze szkołami. 

 Zajęcia na terenie szkół w ramach realizacji priorytetów polityki 

oświatowej państwa ,,Bezpieczne i celowe wykorzystywanie 

technologii informacyjno- komunikacyjnych”. 

 

Forma: zajęcia prowadzone na terenie szkół podstawowych dotyczące 

bezpieczeństwa w sieci, uzależnienia od komputera a także celowego  

i świadomego korzystania z zasobów Internetu. 

Termin: do uzgodnienia indywidualnie ze szkołami. 

 

Zgłoszenia udziału w zajęciach szkoły powinny zgłaszać w formie pisemnej. 

Niniejsza oferta będzie realizowana zgodnie z potrzebami szkół po wcześniejszym 

ustaleniu terminu z pedagogiem. 
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NA TERENIE PORADNI 

 

 Diagnoza preferencji zawodowych w celu określenia dalszej ścieżki 

kształcenia oraz wyboru zawodu. 

 Diagnoza dzieci i młodzieży w celu określenia indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych. 

 Indywidualne porady i konsultacje dla rodziców, nauczycieli, 

wychowawców, pedagogów szkolnych. 

 Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów klas IV – V szkół podstawowych. 

 

 

 

 
Zapotrzebowania proszę kierować w formie pisemnej do Poradni                

do 30 października 2020r.  

 

 
 

Uwaga: realizację powyższych działań uzależnia się od aktualnego stanu 

epidemiologicznego w związku z COVID-19. 

 


