
OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
W KOZIENICACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Diagnoza 
W zakresie diagnozy (psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i zawodowej) 
rozpoznajemy i określamy potencjalne możliwości dzieci i młodzieży oraz ich indywidualne 
potrzeby edukacyjno – wychowawcze i predyspozycje zawodowe: 

Prowadzimy badania diagnostyczne uczniów z problemami rozwojowymi (trudności w nauce, 
wychowawcze, zaburzenia w sferze emocjonalnej i społecznej).

• Diagnozujemy małe dzieci w wieku od 0 do 7roku życia; realizujemy zajęcia 
wczesnego wspomagania rozwoju.

• Diagnozujemy dzieci i młodzież uczącą się, z dysfunkcjami rozwojowymi oraz 
napotykającą trudności edukacyjne.

• Diagnozujemy integrację sensoryczną.

• Diagnozujemy dzieci i młodzież wymagającą kształcenia specjalnego.

• Diagnozujemy dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie 
utrudnia uczęszczanie do szkoły.

• Prowadzimy badania logopedyczne (ustalenie stanu rozwoju mowy dziecka, 
rozpoznanie zaburzeń).

• Prowadzimy na terenie przedszkoli i szkół przesiewowe badania logopedyczne, 
badania słuchu programem „Słyszę”.

• Prowadzimy na terenie przedszkoli i szkól przesiewowe badania procesów integracji
sensorycznej w celu wczesnego wykrywania nieprawidłowości w odbiorze i 
przetwarzaniu bodźców sensorycznych.

• Prowadzimy na terenie przedszkoli i szkół badania przesiewowe Skalą Ryzyka 
Dysleksji (SRD-6).

• Określamy zainteresowania i uzdolnienia zawodowe uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjalnych pod kątem przygotowania do wyboru zawodu i planowania kariery 
zawodowej.

• Prowadzimy badania psychometryczne orientacji szkolnej i zawodowej. 

Konsultacje 
Pracownicy Poradni udzielają konsultacji uczniom, rodzicom i nauczycielom na temat: · 

• Wspomagania rozwoju i uzdolnień dziecka, psychoedukacja rodziców.
• Wspomagania wychowania dzieci i młodzieży z zaburzeniami w zachowaniu, 

problemami emocjonalnymi, problemami przystosowawczymi, trudnościami okresu 
dojrzewania.

• Trudności w czytaniu i pisaniu (ryzyko dysleksji, specyficzne potrzeby edukacyjne).

• Rozwoju i zaburzeń mowy.



• Pracy z dzieckiem z autyzmem, upośledzeniem umysłowym lub opóźnionym 
rozwojem mowy.

• Orientacji edukacyjno – zawodowej.

• Indywidualnych i rodzinnych sytuacji kryzysowych.

Ponadto, w każdy wtorek w godzinach 13.00 – 18.00 
czynny jest Punkt Konsultacyjny, w którym otrzymają Państwo fachową pomoc. 

Terapia 
Na terenie Poradni prowadzona jest:

• Indywidualna terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży.
• Indywidualna pomoc terapeutyczna dla dzieci z problemem moczenia nocnego oraz 

dla rodziców.

• Indywidualna pomoc terapeutyczna dla dzieci z problemami emocjonalnymi.

• Terapia rodzin.

• Terapia pedagogiczna dzieci z ryzykiem dysleksji oraz dzieci i młodzieży ze 
specyficznymi trudnościami w nauce.

• Indywidualna terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi.

• Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce .

• Terapia logopedyczna.

• Terapia EEG BIOFEEDBACK.

• Terapia integracji sensorycznej.

• Terapia indywidualna dla dzieci z niedosłuchem.

OFERTA ZAJĘĆ GRUPOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA TERENIE
PORADNI

ADRESACI RODZAJ ZAJĘĆ OSOBA PROWADZĄCA
Dzieci

rozpoczynające
edukację szkolną

Warsztaty „Idę do szkoły” Aleksandra Strąg

pedagog

Dzieci w wieku
przedszkolnym

Logorytmika-
profilaktyką wad wymowy

Podchody z emocjami

Agnieszka Caban
Neurologopeda

Anna Zynek
Psycholog

6-7 latki Małe dzieci- duże uczucia zajęcia
uczące radzenia sobie z trudnymi

Anna Mikocka

psycholog



uczuciami (w tym dla dzieci
nieśmiałych)

Uczniowie z I
etapu

edukacyjnego

Trening Pewności Siebie

Koncentracja, uwaga, pamięć

Trening Koncentracji Uwagi

Aleksandra Strąg

pedagog

Iga Jelińska

pedagog
Uczniowie zdolni z
klas III- IV szkoły

podstawowej

uczniowie zdolni z
klas III- IV szkoły

podstawowej

Zajęcia warsztatowe „Mój
wymarzony zawód”

Zajęcia/warsztaty „Mądre bajki z
całego świata”

Katarzyna Olechowska-
Olma

pedagog

Uczniowie klas
IV-V

„Klub dobrej książki”

zajęcia warsztatowe

Małgorzata Kowalczyk

pedagog
Uczniowie z II

etapu
edukacyjnego

Koncentracja, uwaga, pamięć

Zajęcia socjoterapeutyczne dla
uczniów z problemami

emocjonalnymi oraz trudnościami z
komunikacją

Trening Pewności Siebie.

Od odchudzania do destrukcji.

Nie piję, nie palę, nie biorę-

pułapka uzależnień.

A może pośmiejmy się razem?.

Lekcja wychowawcza z pomysłem.

„Jesteśmy inni, a jednak tacy sami”

Zajęcia profilaktyczne- warsztatowe
„Pomyśl inaczej

Aleksandra Strąg

pedagog

Renata Kowalska

Pedagog

Paulina Chlewicka

psycholog

Renata Kowalska

pedagog

Anna Zynek

Psycholog



Trening Koncentracji Uwagi Iga Jelińska

pedagog
Uczniowie z klas I

gimnazjum
Zajęcia warsztatowe

„Zainteresowania, a wybór szkoły i
zawodu”

Katarzyna Olechowska-
Olma

pedagog

Uczniowie z III
etapu

edukacyjnego

Lekcja wychowawcza z pomysłem

„Jesteśmy inni, a jednak tacy sami”

Zajęcia profilaktyczne- warsztatowe
„Pomyśl inaczej”

Zajęcia socjoterapeutyczne

dla uczniów z problemami
emocjonalnymi oraz trudnościami z

komunikacją

Trening Pewności Siebie.

Od odchudzania do destrukcji.

Nie piję, nie palę, nie biorę-

pułapka uzależnień.

A może pośmiejmy się razem?.

Renata Kowalska

Pedagog

Anna Zynek

Psycholog

Renata Kowalska

Pedagog

Paulina Chlewicka

psycholog

Uczniowie z  IV
etapu

edukacyjnego

Od odchudzania do destrukcji.

Nie piję, nie palę, nie biorę-

pułapka uzależnień.

A może pośmiejmy się razem?.

Zajrzyj w głąb siebie- trening
intrapersonalny.

Paulina Chlewicka

psycholog

SRD-6 jest narzędziem służącym do wczesnego wykrywania ryzyka dysleksji w grupie 
dzieci, które realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Celem badania jest 



ujawnienie zachowań, które mogą wskazywać na możliwość wystąpienia w przyszłości 
specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu: dysleksji, dysortografii i dysgrafii.

Zajęcia profilaktyczne „Pomyśl inaczej” składają się z trzech części:

1- dotyczy manipulacji i wywierania wpływu

2- to udział w grze profilaktycznej

3- dotyczy szeroko rozumianej seksualności i zagrożeń występujących w tym obszarze

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt

osobisty: w sekretariacie Poradni

telefoniczny: (48)6148936

mailowy: poradnia.psych.ped@kozienicepowiat.pl

Zgłoszenia na badanie SRD-6 przyjmujemy do 30 stycznia 2017 r.

Pozostałe zajęcia zorganizowane będą po utworzeniu grup.

 Propozycje dla rodziców- prelekcje, pogadanki (na terenie Poradni- harmonogram spotkań
w załączeniu)

- „Psychostymulacja rozwoju umiejętności komunikacyjnych u dzieci z opóźnionym 
rozwojem mowy”

- „Edukacja seksualna w wieku dorastania”

- „Dziecko z niedosłuchem w szkole masowej”

- „Ryzyko specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu”

- „Bajkoterapia jako pomoc wychowawcza dla rodziców”

- „Porozumienie bez przemocy jako metoda konstruktywnej komunikacji rodzic- dziecko”

- „Jak pomóc dziecku wybrać szkołę, zawód?”

- „Postawy rodzicielskie i sposoby motywowania dzieci do uczenia się”

- „Orientuj się- o wpływie zaburzonej orientacji kierunkowej na trudności szkolne dziecka”

- „Słowa dają moc, czyli o sztuce doceniania”

Ponadto:

- Dni otwarte diagnoz integracji sensorycznej

mailto:poradnia.psych.ped@kozienicepowiat.pl


- Dni otwarte porad logopedycznych

- Punkt konsultacyjny

- Spotkanie warsztatowe dotyczące pracy z dzieckiem zdolnym

Propozycje dla nauczycieli 

I. Sieci współpracy i samokształcenia

Wychodząc naprzeciw nowym koncepcjom wsparcia szkół, widząc korzyści płynące 
ze współpracy specjalistów z danej dziedziny, pracujących w jednym środowisku lokalnym, 
proponujemy nauczycielom kontynuowanie współpracy i samokształcenia (sieci).

W roku szkolnym 2016/2017 zapraszamy do doskonalenia warsztatu pracy w 
następujących sieciach:

 sieć dla psychologów i pedagogów szkolnych (koordynator: Renata Kowalska)
 sieć dla doradców edukacyjno- zawodowych (koordynator: Katarzyna Olechowska-

Olma)

 sieć dla logopedów (koordynator: Agnieszka Caban)

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z koordynatorami lub w sekretariacie Poradni, 
podając tytuł sieci.

II. Zajęcia na terenie Poradni/pogadanki/szkolenia

1. Zajęcia dotyczące edukacji seksualnej w wieku przedszkolnym.

2. „Ryzyko specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu”- spotkanie otwarte dla rodziców

 i nauczycieli.

3. „Dziecko z niedosłuchem w szkole masowej”- spotkanie otwarte dla rodziców i 
nauczycieli.

4. Warsztaty dotyczące wykorzystania bajkoterapii w procesie wychowawczym.

5. Szkolenie: Metoda Integracji Sensorycznej- podstawowe założenia i przykłady technik 
ćwiczeń do realizacji w grupach przedszkolnych.

 

III. Zajęcia w szkole

1. Dyżur doradcy zawodowego w szkołach gimnazjalnych.
2. Punkt konsultacyjny dla rodziców i nauczycieli. 



3. Spotkania dla rodziców zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami placówki.

4. Spotkania dla rad pedagogicznych zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami placówki.

         IV. Konsultacje ze specjalistami Poradni- psychologami, pedagogami,
neurologopedią, doradcą zawodowym.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

               Przypominamy, że wszelkie formy pomocy są realizowane bezpłatnie

Adres:
Al. Władysława Sikorskiego 8a
26-900 Kozienice 
Tel/fax: (48) 614-89-36 
e-mail: poradnia.psych.ped@kozienicepowiat.pl
www.ppp.bipkozienicepowiat.pl
www.pppkozienice.pl

 

http://www.ppp.bipkozienicepowiat.pl/
mailto:poradnia.psych.ped@kozienicepowiat.pl

