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I. Oferta pomocy dla dzieci i młodzieży na terenie poradni 
1.Wielospecjalistyczna diagnoza: pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna 
Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci 
diagnoza gotowości szkolnej, indywidualne przesiewowe badania słuchu, mowy i wzroku za pomocą Platformy Badań 
Zmysłów Warszawskiego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.  
Diagnoza: 

a) przyczyn niepowodzeń edukacyjnych 
b) specyficznych trudności w uczeniu się  
c) diagnoza uczniów zdolnych  
d) diagnoza zaburzeń emocjonalnych oraz w rozwoju społecznym  
e) przesiewowe badania słuchu dla dzieci 6 i 7 letnich 
f) zaburzeń komunikacji językowej 
g) obserwacja dziecka na terenie placówki w związku z potrzebą uruchomienia zindywidualizowanej ścieżki 

kształcenia 
h) ocena predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
i) porady indywidualne po badaniach lub konsultacje bez badań 
j) udostępnianie zasobów informacyjnych poradni 
k) konsultacje dotyczące wskazań i przeciwwskazań do wyboru zawodu uczniów niepełnosprawnych i przewlekle 

chorych we współpracy z Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy 
2. Zajęcia terapeutyczne: 

 Terapia rodzinna w nurcie terapii systemowej 
 Indywidualna terapia psychologiczna (elementy terapii systemowej oraz metodą InstrumentalEnrichment) 
 Indywidualna terapia pedagogiczna dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się  
 Terapia logopedyczna 
 Terapia EEG Biofeedback w celu poprawy koncentracji uwagi, zwiększenia efektywności uczenia się  
 Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne dla uczniów szkół podstawowych  

 



3. Porady i konsultacje psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne  
4. Orzekanie i opiniowanie w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych 
 
II. Oferta pomocy dla  rodziców na terenie poradni 

 Systemowa terapia rodzin 
 Porady i konsultacje psychologiczno - pedagogiczne, logopedyczne (konsultacje, instruktaż i prezentacja ćwiczeń 

do wykonywania z dziećmi w domu), poradnictwo wychowawcze d/t komunikacji rodzic – dziecko, budowanie 
strategii pomocy dziecku z różnego rodzaju dysfunkcjami (zaburzeniami zachowania, specyficznymi w uczeniu się 
i inne) 

 Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców 
 Działalność informacyjna  dotycząca również kierowania rozwojem dzieci zdolnych, informacje o stypendiach i 

innych możliwościach planowania dalszego rozwoju tych dzieci  
 Interwencja kryzysowa 

III . Oferta pomocy dla dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców oraz nauczycieli przedszkoli na terenie poradni 
oraz placówek  
Formy pomocy Temat Adresaci Wymiar godzin  Uwagi Osoby prowadzące 
 Zajęcia  
warsztatowe 

Zajęcia 
ogólnorozwojowe 
kształtujące 
kompetencje 
społeczno-
emocjonalne oraz 
poznawcze  

Grupa dzieci w 
wieku 6-8 lat 

Zajęcia 
cykliczne  

 Grażyna Głębocka 
Katarzyna Dolecka 

Zajęcia warsztatowe  Wspomaganie 
rozwoju społeczno-
emocjonalnego oraz 
poznawczego  

Warsztat dla 
rodziców grupy 
jw.  

  Grażyna Głębocka 
Katarzyna Dolecka 

Zajęcia 
psychoedukacyjne 

„Szkoła dla 
rodziców i 
Wychowawców” 

Rodzice Zajęcia 
cykliczne 5 
spotkań 

 Grażyna Głębocka 
Katarzyna Dolecka 

Zajęcia warsztatowe Stymulacja rozwoju 
dzieci  

Dzieci w wieku 3 
lat, Profilaktyka 
niepowodzeń 
szkolnych 

Cykl 6 spotkań 
po 35 min 

Stymulacja rozwoju dzieci w 
zakresie funkcjisłuchowo 
językowych,motorycznych.  

Marzanna Frączek 
Małgorzata Prasek 



Zajęcia warsztatowe 
połączone z 
obserwacją i 
badaniami 
przesiewowymi  

Profilaktyka 
niepowodzeń 
szkolnych 

Dzieci, rodzice, 
nauczyciele 

Cykl 4 spotkań 
dla dzieci oraz 
po zajęcia 
warsztatowe 
dla rodziców, 
konsultacje dla 
nauczycieli 

Rozpoznanie potrzeb dzieci 
poprzez ukierunkowaną 
obserwacje pod kątem rozwoju 
mowy, funkcji słuchowych, 
motoryki dużej i małej, percepcji 
wzrokowej ikoncentracji uwagi 

Marzanna Frączek 
Joanna Jakubowska 
Agata Karpina 

Zajęcia 
psychoedukacyjne  

„Jak z miłością i 
szacunkiem 
wyznaczyć dziecku 
granice” 

Rodzice dzieci 
przedszkolnych  

1 h  Hanna Gadzińska  

Zajęcia warsztatowe  Wspieranie rozwoju 
dziecka  
Komunikacja jako 
warunek dobrej 
współpracy z 
rodzicami  

Nauczyciele 
przedszkola  

wg potrzeb i 
indywidualnych 
ustaleń 

 Małgorzata Prasek  

Zajęcia warsztatowe Grupa dla dzieci 
nadpobudliwych 

Starsze dzieci w 
wieku 
przedszkolnym 

6 -8 spotkań po 
1,5 h 

 Marta Kubiak 

Zajęcia warsztatowe „Bez Klapsa. Jak z 
szacunkiem i 
miłością wyznaczać 
granice dziecku” 

Rodzice dzieci w 
wieku 
przedszkolnym 

2h  Hanna Gadzińska 
Marta Kubiak 

Wykład z prezentacją 
mulitimedialną 

ABC Przedszkolaka Rodzice dzieci 
rozpoczynających 
naukę w 
przedszkolu 

  Marta Kubiak 
Małgorzata Prasek 

Zajęcia warsztatowe Mutyzm wybiórczy- 
rozpoznanie, metody 
pracy z dzieckiem 

  Wg potrzeb zgłaszanych przez 
placówki 

Katarzyna Dolecka 

Zajęcia 
psychoedukacyjne, 
Indywidualne 
konsultacje 

Wspieranie rodziców 
dzieci z problemami 
z mówieniem 

Rodzice dzieci 
przedszkolnych 
oraz szkolnych 

Wg potrzeb Konsultacje po 
przeprowadzonych badaniach 
logopedycznych 
oraz podczas prowadzenia 
terapii. Instruktaż i prezentacja 

Marzanna Frączek 



ćwiczeń do wykonywania z 
dziećmi w domu 

Zajęcia warsztatowe Zabawy 
wspomagające 
rozwój mowy-
prezentacja 
wybranych ćwiczeń 
ortofonicznych oraz 
technik 
relaksacyjnych 

Dzieci objęte 
ROPP i klas I-III 

1h  Marzanna Frączek 

Porady i konsultacje  
Zespół Wsparcia 
specjalistów i 
nauczycieli 
przedszkoli  

Współpraca na rzecz 
rozwiązywania 
bieżących 
problemów oraz 
wsparcie w 
tworzeniu strategii 
pomocy dziecku i 
rodzinie 

Nauczyciele oraz 
specjaliści 
przedszkoli  

Wg potrzeb   Katarzyna Dolecka  
Marzanna Frączek  
Marta Kubiak  
Joanna Świątkowska  
Katarzyna 
Wojciechowska 

Porady i konsultacje Indywidualne 
programy 
edukacyjno -
terapeutyczne dla 
dzieci i uczniów 
mających trudności z 
prawidłową 
wymową 

Pomoc dla 
specjalistów na 
terenie placówek, 
udział w 
semestralnych 
spotkaniach 
Zespołu 
specjalistów zajęć 
rewalidacyjnych 

Wg potrzeb  Marzanna Frączek 

Porady i konsultacje Pomoc w tworzeniu 
strategii 
postępowania z 
dzieckiem 

Nauczyciele 
przedszkoli 

Wg potrzeb  Wszyscy pracownicy 
poradni 

Porady konsultacje, 
Prezentacja 
multimedialna 

Program 
przygotowujący 
dziecko leworęczne 
do nauki pisania 

Nauczyciele 
przedszkoli, 
rodzice 

Wg potrzeb Kształtowanie świadomości 
podstawowych zasad 
postępowania i pracy z  
dzieckiem leworęcznym 

Joanna Jakubowska 

Zajęcia warsztatowe  „  Jestem Nauczyciele 1 spotkanie 3h  Marta Kubiak  



kompetentnym 
wychowawcą grupy” 

przedszkoli, 

 
 
IV. Oferta pomocy dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ich rodziców  
Formy pomocy Temat Adresaci Wymiar godzin Uwagi Osoby prowadzące 

Grupowe zajęcia 
warsztatowe 

Kształtowanie postaw 
prospołecznych .Jak 
pokonać nieśmiałość 
i lęk. 

Uczniowie klasy 1-III 
Grupa 1.Dzieci 
nieśmiałe z 
trudnością 
nawiązujące kontakty 
społeczne 

8 -10 spotkań po 
2 h 

Zajęcia na terenie 
poradni 
Praca nad 
rozpoznawaniem 
nazywaniem i 
wyrażaniem emocji. 
Kształtowanie 
kompetencji 
społecznych, 
pokonywanie lęku 
Asertywność w 
kontaktach 
rówieśniczych 

Agata Karpina 
Agnieszka Sala 
 

Grupowe zajęcia 
warsztatowe 

Autoprezentacja, 
określanie mocnych i 
słabszych stron 

Uczniowie liceum  i  
techników kl. I-II. 

Wg potrzeb  
 

Koordynator  A. 
Karpina 

Hanna Gadzińska 
Agata Karpina  
Klaudia Malinowska  
 
 

Grupowe zajęcia 
warsztatowe 

Rozwijanie 
kompetencji 
społecznych . 
Elementy zajęć o 
charakterze 
socjoterapeutycznym 
  
 
Strategie radzenia 
sobie w sytuacjach 
trudnych  

Uczniowie liceum  i  
techników kl. I-II. 
Osoby nieśmiałe w 
kontaktach z 
rówieśnikami i 
dorosłymi 
Uczniowie klas 
maturalnych  

Wg potrzeb  
 
 
 
 
 
 
 
Wg potrzeb 

Zajęcia na terenie 
poradni kształtujące 
kompetencje 
społeczne młodzieży  
celem 
przeciwdziałania 
wykluczeniu 
społecznemu 
(koordynator 
H.Gadzińska) 
 

Hanna Gadzińska 
Agata Karpina  
Klaudia Malinowska  
 
 
 
 
Agata Karpina  
Klaudia Malinowska 



 
 
 
       

 
Wsparcie w zakresie 
radzenia sobie ze 
stresem, ćwiczenia 
efektywnych strategii 
radzenia sobie i 
relaksacji  
(koordynator K. 
Malinowska) 

Zajęcia warsztatowe 
grupowe 

Asertywne 
zachowania– łagodne 
stanowcze bez lęku 
sposoby wyrażania 
się 

Uczniowie klas VII-
VIII 

4-6 h  Stella Busz- 
Bogusławska 

Zajęcia 
psychoedukacyjne  

Jak wspierać ucznia 
w okresie dorastania 

Rodzice dzieci z SP 
(starsze klasy)  

2h  Zajęcia na terenie 
poradni 

Katarzyna Dolecka 

Zajęcia rozwojowe 
dla młodzieży 

Rozwój osobisty 
Rozwijanie i 
wzmacnianie 
kompetencji 
emocjonalno - 
społecznych, 
poszerzanie 
samowiedzy oraz 
profilaktyka 
uzależnień a także 
pomoc w radzeniu 
sobie ze skutkami 
długotrwałej izolacji  

Uczniowie klas VII  i 
VIII  

Zajęcia planowane w 
dwóch cyklach po 
sześć spotkań 

 Małgorzata Prasek 
Patrycja Wesołowska  

Zajęcia warsztatowe 
z elementami 
psychoedukacji 

„Jak oswoić stres”-
wsparcie w zakresie 
radzenia sobie ze 
stresem 

Uczniowie klas 
maturalnych 

3 potkania po 2h  Klaudia Malinowska 

 Zajęcia warsztatowe Jak pracować z 
dzieckiem mającym 
trudności w nauce 

Uczniowie szkoły 
podstawowej, rodzice 

Warsztat 2 h dla 
uczniów oraz 2h dla 
rodziców 

 Joanna Jakubowska 



matematyki 
Zajęcia warsztatowe Metody 

samodzielnego 
ćwiczenia 
poprawnego pisania i 
czytania 

jw. jw.  Joanna Jakubowska 

Zajęcia 
psychoedukacyjne 

Efektywne sposoby 
pomocy w nauce 
uczniom ze 
specyficznymi 
trudnościami 

Rodzice uczniów 
szkół podstawowych  

W zależności od 
potrzeb  

 Stella Busz- 
Bogusławska  

Zajęcia 
socjoterapeutyczne  

„Trening 
Zastępowania 
Agresji” 

Uczniowie klas SP, 
IV-V 

6 spotkań po 40 min Wypracowanie 
sposobów radzenia 
sobie z 
niepożądanymi 
zachowaniami 
dziecka z 
uwzględnieniem jego 
psychofizycznych 
możliwości 

Hanna Gadzińska 
Agata Karpina 
Klaudia Malinowska 

Zajęcia warsztatowej  „Moje dziecko nie 
chce czytać” 

 Rodzice dzieci z klas 
I-III 

90 min   Hanna Gadzińska 

Zajęcia warsztatowe 
grupowe 

Profilaktyka 
uzależnień 
urządzeniami 
elektronicznymi 

Uczniowie klas VII-
VIII 

2 h  Stella Busz- 
Bogusławska 

Porady, konsultacje Strategia pomocy 
dziecku z 
zaburzeniami 
zachowania  

Rodzice 1-2 h   Hanna Gadzińska 
Marta Kubiak  

Zajęcia warsztatowe  W jaki sposób 
pracować z 
dzieckiem mającym 
trudności w nauce 
pisania i czytania .  

Rodzice dzieci   Hanna Gadzińska  
Joanna Jakubowska 

Zajęcia warsztatowe Jak radzić sobie z Rodzice dzieci ze 2 razy 45 min  Katarzyna Dolecka 



trudnymi 
zachowaniami dzieci 

szkół podstawowych 

Zajęcia warsztatowe Jak pracować z 
dzieckiem z 
nadpobudliwością 
psychoruchową 

Rodzice dzieci ze 
szkół podstawowych 

2 razy 45 min  Katarzyna Dolecka 

Zajęcia 
warsztatowe,wykład 

Pomocy dziecku w 
domu ze 
specyficznymi 
trudnościami w 
uczeniu się 

Rodzice uczniów klas 
IV 

2 h  Stella Busz- 
Bogusławska 

Zajęcia indywidualne  Indywidualna terapia 
pedagogiczna 

Uczniowie ryzyka 
dysleksji kl. I-III 
Uczniowie ze 
specyficznym 
trudnościami w 
uczeniu się IV-VII 

Wg indywidualnych 
uzgodnień z terapeutą  

 Stella Busz-
Bogusławska, 
Hanna Gadzińska 
 

Zajęcia indywidualne Trudności w 
koncentracji uwagi 

Uczniowie klas I-III   Stella Busz- 
Bogusławska 

Zajęcia warsztatowe 
grupowe 

Wsparcie na starcie Uczniowie 
rozpoczynający 
naukę w klasach 
pierwszych szkół 
podstawowych 

2 h  Stella Busz- 
Bogusławska 

Zajęcia warsztatowe 
grupowe 

Jak się uczyć aby 
osiągnąć sukces.  

Uczniowie klas VI 3 h Rozpoznanie 
dominującego  stylu  
uczenia się  

Stella Busz-
Bogusławska 

 
V. Oferta pomocy dla nauczycieli szkół 
Formy pomocy Temat  Adresaci Wymiar godzin Uwagi Osoby prowadzące  
Zajęcia warsztatowe i 
wykład 

Wpływ 
dominującego stylu 
uczenia się oraz 
przewagi półkuli 
mózgowej na 
zdobywanie 

Nauczyciele szkół 
podstawowych 

2 h  Stella Busz-
Bogusławska 



wiadomości i 
umiejętności 
szkolnych przez 
uczniów szkół 
podstawowych 

Zajęcia warsztatowe Współpraca na rzecz 
budowania 
sprzyjającego 
środowiska 
wychowawczego 

Nauczyciele szkół 
podstawowych i 
ponadpodstawowych 

3 h Zgodnie z 
zapotrzebowaniem 

 

Porady konsultacje Zindywidualizowana 
ścieżka kształcenia 

Nauczyciele szkół 
podstawowych i 
ponadpodstawowych 
uczący ucznia 

2 h  Każdy pracownik 
poradni 

Zajęcia warsztatowe Mutyzm wybiórczy-
rozpoznanie, metody 
pracy z dzieckiem 

Nauczyciele szkół 
podstawowych 

Wg potrzeb  Katarzyna Dolecka 

Wykład z prezentacją 
multimedialną 

Wpływ zaburzeń 
funkcji słuchowych 
na funkcjonowanie 
dziecka w szkole 

Nauczyciele szkół 
podstawowych I-III 

2h  Hanna Gadzińska 

Wykład z prezentacją 
multimedialną  

Dojrzałość szkolna 
dzieci 

Nauczyciele dzieci 
sześcio i 
siedmioletnich 

2 h  Hanna Gadzińska 

Zajęcia warsztatowe Strategia pomocy 
dziecku zaburzeniami 
zachowania 

Nauczyciele szkół 
podstawowych i 
ponadpodstawowych 

2h Pomoc nauczycielom 
w konstruowaniu 
planu pracy z 
dzieckiem z 
zaburzeniami 
zachowania. Pomoc 
w rozwiązywaniu 
konfliktów 
rówieśniczych 
usprawnianiu 
komunikacji 
nauczyciele - rodzice 

Wszyscy pracownicy 
poradni 



(z wykorzystaniem 
strategii według A. 
Karasowskiej) 

Zajęcia warsztatowe Alert- kiedy kierować 
dziecko do poradni 

Nauczyciele 
szkolnych oddziałów 
przedszkolnych 
(ROPP) oraz 
nauczycieli klas I-III 

2 spotkania po 1,5 h  Hanna Gadzińska 

Zajęcia warsztatowe Jak pomóc dziecku z 
nadpobudliwością 
psychoruchową 

Wychowawcy klas  
1 -3 

Wg potrzeb  Marta Kubiak 

Zajęcia warsztatowe Wzmacnianie 
kompetencji 
wychowawczych 

Nauczyciele (ROPP) 
oraz nauczycieli klas 
I-III 

3 h  Marta Kubiak 

Konsultacje Pomoc w 
konstruowaniu  
indywidualnych 
programów 
edukacyjno – 
terapeutycznych dla 
dzieci i uczniów 
mających trudności z 
prawidłową wymową 

Nauczyciele 
realizujący różne 
formy pomocy 
wynikające z 
orzeczenia o  
potrzebie kształcenia 
specjalnego 

Wg potrzeb   Marzanna Frączek 

Konsultacje, porady  Bieżące konsultacje 
na temat dzieci i 
młodzieży 
zgłaszanych na 
diagnozę 

Nauczyciele , 
specjaliści szkolni 

W zależności od 
potrzeb  

Konsultacje za zgodą 
rodzica lub dorosłego 
ucznia 

Wszyscy pracownicy 
merytoryczni poradni 

Zajęcia warsztatowe - Symptomy 
specyficznych 
trudności w uczeniu 
się  matematyki 
- Jak pracować z 
dzieckiem z 
trudnościami w nauce 
matematyki 

Nauczyciele szkoły 
podstawowej 
 

2h  Joanna Jakubowska 



Zajęcia warsztatowe Jak ćwiczyć z 
dzieckiem mającym 
trudności w nauce 
pisania i czytania 

Nauczyciele klas I-III 2 h  Joanna Jakubowska 

Zajęcia warsztatowe Ocena gotowości 
szkolnej u dzieci 

Nauczyciele ROPP 
oraz klas I-III 

2h Możliwość 
konsultacji 
konkretnych dzieci z 
grupy 

Joanna Jakubowska 
 

Zajęcia warsztatowo- 
superwizyjne 

Poszerzenie wiedzy i 
umiejętności 
uczestników szkoleń  

Psycholodzy 
pedagodzy szkolni 

Zajęcia w cyklu 
całorocznym  

Zajęcia dla grupy 
zamkniętej 

Lidia Mila 
Patrycja Wesołowska   

 


