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                                         Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele  

przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu polkowickiego 

                                       Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie  

 

Stojąc u progu nowego roku szkolnego 2016/2017 z przyjemnością zapraszamy do 

zapoznania się z ofertą edukacyjną Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Polkowicach 

wchodzącej w skład zespołu placówek pod nazwą Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-

Pedagogicznego  i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach. 

Przygotowana oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 uwzględnia kierunki realizacji 

polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej 

na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2015 r. 

poz. 2156, z późn. zm.): 

1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród  

dzieci i młodzieży. 

2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach  

i placówkach. 

3. Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości. 

4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez 

angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb 

rynku pracy. 

Uwzględnia również kierunki realizacji założeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Polkowicach 

w oparciu o diagnozę i ewaluację prowadzoną w roku szkolnym 2015/2016: 

1. Wzbogacenie oferty edukacyjnej poradni o nowe formy pracy,  ze szczególnym 

uwzględnieniem propozycji programów (autorskich) dla dzieci  i młodzieży oraz wsparcia 

przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie realizacji zadań dydaktyczno-

wychowawczych, prowadzonych bezpośrednio na terenie placówek ( zadanie: kompleksowe 

wspomaganie).  

2. Współpraca z placówką doskonalenia nauczycieli w zakresie efektywności proponowanej 

formy edukacyjnej poradni i placówki doskonalenia nauczycieli.  

3. Wspomaganie z zakresie specjalistycznej wiedzy i zadań statutowych poradni. 

4. Prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia. 

5. Upowszechnianie swojej wiedzy i dobrych praktyk, w kontekście wiedzy specjalistycznej. 

 

To co nas wyróżnia to wielozakresowa, specjalistyczna i profesjonalna pomoc oraz jej bliskość 
i skuteczność. 

 
Dziękujemy za wspieranie naszych działań, zapraszamy do dalszej współpracy oraz korzystania                            

z oferty edukacyjnej na rok szkolny 2016/2017    
                                                                   mgr Renata Czapczyńska 

                                                                       Dyrektor  

                                                                    oraz zespół pracowników  

 



 

Renata Czapczyńska Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Polkowicach  

Kadra Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

Działy pracy i osoby współpracujące 
 

Dział pracy  
 

Koordynator działu  Osoby współpracujące  

Dział przedszkolny i małego 
dziecka 

Renata Pośpiech – pedagog  
 
Koordynator WWR 
Katarzyna Fedorczak-
psycholog 

Katarzyna Fedorczak – psycholog  
Anna Szczepańska – pedagog 
Beata Błażewicz-Sip – psycholog  
 

Dział logopedyczny Zuzanna Górska – logopeda 

 

Halina Furmann – logopeda 

 

Dział edukacji specjalnej Ewa Bilińska – pedagog  
 

Jolanta Wdowiak-Konkolska – 
psycholog 
 

Dział szkolny 
 

Iwona Welc – pedagog  Anna Szczepańska – pedagog 
Renata Czapczyńska – pedagog 
Barbara Malinowska – psycholog 
Beata Błażewicz-Sip– psycholog  
 

Dział wychowawczy                           

i pomocy rodzinie 

 

Renata Bogucka – psycholog  

 

Małgorzata Dziedzina-Łabuda – 

pedagog 

 

 

Dział doradztwo zawodowe Anna Szczepańska – 
doradca zawodowy  
 

Barbara Malinowska - psycholog 
 

 

 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie 

szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni 
specjalistycznych (Dz.U. z 2013r. poz. 199),Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 
2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2008 r.Nr 173 poz. 1072). 

 
Do zadań poradni psychologiczno-pedagogicznej należy: 
 

1. przeprowadzanie pełnej diagnozy dzieci i młodzieży, efektem której jest wydawanie: 
opinii psychologiczno-pedagogicznych, 
orzeczeń o różnym charakterze; 

2. udzielanie dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w rozpoznawaniu, rozwijaniu indywidualnych potrzeb oraz możliwości 
rozwojowych, 

3. wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 
4. prowadzenie terapii dzieci, młodzieży oraz ich rodzin, 
5. organizowanie i wspomaganie szkół w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych                            

i opiekuńczych, 
6. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, 

prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, 
rodziców i nauczycieli, 

7. udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy w wyborze kierunku 
kształcenia i zawodu, 

8. współpraca ze szkołami w opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów 
edukacyjno –terapeutycznych,  

9. określenie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 
dydaktycznych, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne 
oraz możliwości psychofizyczne ucznia niepełnosprawnego. 

 



 

 

Zadania realizowane są poprzez: 

1. indywidualne lub grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, 
2. terapię rodziny, 
3. grupy wsparcia, 
4. prowadzenia mediacji, 
5. działania z zakresu interwencji kryzysowej, 
6. warsztaty, 
7. porady i konsultacje, 
8. wykłady i prelekcje, 
9. działalność informacyjno-szkoleniową. 

 
Nowoczesny system wspomagania przedszkoli, szkół i placówek służy wspieraniu tych jednostek 
systemu oświaty w wykonywaniu przez nie zadań nakładanych przez państwo, jak również pomocy                              
w zaspokajaniu ich potrzeb oraz rozwiązywaniu problemów.  
Podstawowe założenia tego systemu to: 

1. wspomaganie adresowane do przedszkola, szkoły i placówki, nie zaś wyłącznie do 
poszczególnych osób lub grup, takich jak dyrektor czy nauczyciele, 

2. wspomaganie przedszkola, szkoły i placówki w rozwiązywaniu napotykanych trudności, 
jednocześnie nienarzucające rozwiązań, lecz uwzględniające podmiotową, autonomiczną rolę 
przedszkola, szkoły czy placówki; podstawą wspomagania jest ścisła współpraca przy 
organizowaniu i realizacji wszelkich działań wspierających pomiędzy wszystkimi podmiotami 
zaangażowanymi w proces wspomagania, 

3. wspomaganie wynikające z analizy indywidualnej sytuacji przedszkola, szkoły czy placówki, 
odpowiadające na ich specyficzne potrzeby; oznacza to, że punktem wyjścia wszystkich 
działań adresowanych do nauczycieli jest rzetelna diagnoza potrzeb, przeprowadzana przez 
dyrektora przedszkola, szkoły czy placówki, 

4. wspomaganie jako proces, czyli odchodzenie od pojedynczych, incydentalnych form pomocy 
na rzecz długofalowych, obejmujących cały proces wspomagania, poczynając od 
przeprowadzenia, we współpracy z przedszkolem, szkołą lub placówką, diagnozy ich potrzeb, 
poprzez pomoc w realizacji zaplanowanych działań, 

5. towarzyszenie w trakcie wprowadzanej zmiany, aż po wspólną ocenę efektów i współpracę 
przy opracowaniu wniosków do dalszej pracy. 

 
Dodatkowe informacje www.polkowice.edu.pl zakładka: kompleksowe wspomaganie placówek 
oświatowych  
 
Prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia, zadanie polega na realizowaniu zadań 
profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły                             
i placówki, w tym wspieraniu nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych                                
i wychowawczych. Polega na organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla 
nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów (m.in. psychologów, pedagogów                       
i logopedów, terapeutów), którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia 
swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń. 

 

Sieci współpracy i samokształcenia rok szkolny 2016/2017: 

1. Sieć Współpracy i Samokształcenia nauczycieli w obszarze pracy z dzieckiem młodszym . 
Koordynator: Anna Szczepańska 

2. Sieć Współpracy i Samokształcenia pedagogów i psychologów szkolnych. Koordynator: 

Renata Bogucka 

3. Sieć Współpracy  i Samokształcenia nauczycieli specjalistów, terapeutów. Koordynator: Halina 

Furmann  

 
Spotkania będą miały charakter praktyczny, w formie warsztatów, wymiany doświadczeń                             
i upowszechniania dobrych praktyk, szkoleń z ekspertem zewnętrznym. 
Dodatkowe informacje www.polkowice.edu.pl zakładka: sieci współpracy i samokształcenia 
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DIAGNOZOWANIE/ OPINIOWANIE/ ORZEKANIE DZIECI I MŁODZIEŻY  

 
Lp  Forma pracy / tematyka  Termin 

realizacji  
Osoby 

odpowiedzialne 
 

Uwagi  

1 Diagnozowanie poziomu rozwoju, 

potrzeb i możliwości, zaburzeń 

rozwojowych i zachowań 

dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży 

 

 
cały rok 

Pracownicy 

merytoryczni poradni 

 

diagnoza 

psychologiczna, 

pedagogiczna, 

logopedyczna, 

doradcy zawodowego, 

integracji sensorycznej 

2 Opiniowanie  cały rok Pracownicy 

merytoryczni poradni 

w sprawach 

uregulowanych 

przepisami o rodzaju 

opinii wydawanych 

przez publiczne 

poradnie 

psychologiczno- 

pedagogiczne 

 

3 Orzekanie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, o potrzebie zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych 

zespołowych lub indywidualnych,                 

o potrzebie indywidualnego 

obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego lub 

indywidualnego nauczania dzieci i 

młodzieży oraz opiniowanie o 

potrzebie wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka. 

cały rok 
 

Przewodniczący 
Zespołu 
Orzekającego 
Lekarz 
współpracujący               
w tym zakresie 
Pracownicy 
merytoryczni poradni 
powołani w skład 
zespołów 
orzekających 

zgodnie z przepisami w 

sprawie orzeczeń  

i opinii wydawanych 

przez zespoły 

orzekające działające 

w publicznych 

poradniach 

psychologiczno- 

pedagogicznych 
 
*wg harmonogramu 
posiedzeń zespołów 
orzekających  
dodatkowe terminy                            
w przypadku 
zaistnienia  takiej 
potrzeby 

 
TERAPIA INDYWIDUALNA DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

4 Terapia psychologiczna: 
trudności w relacjach 
rówieśniczych, zaburzenia lękowe, 
depresja, nadpobudliwość 
psychoruchowa (ADHD), 
zachowania opozycyjno-
buntownicze, zaburzenia 
odżywiania, trudności adaptacyjne, 
stres pourazowy, problemy okresu 
dojrzewania, problemy 
wewnątrzrodzinne, zaburzenia 
rozwojowe, zaburzenia 
emocjonalne na tle niepowodzeń 
szkolnych, zachowania 
dysfunkcyjne, zaburzenia 
emocjonalno – społeczne, 

         cały rok 
 

       Renata Bogucka 
Jolanta Wdowiak –

Konkolska 
Barbara Malinowska 
Katarzyna Fedorczak 
Beata Błażewicz-Sip 

 

zgodnie                                
z zapotrzebowaniem  
oraz specjalizacją osób 
prowadzących terapię 
 



zagrożenie niedostosowaniem 
społecznym, wsparcie emocjonalne 
uczniów zdolnych, indywidualny 
trening pamięci i koncentracji 
uwagi. 

5 Terapia pedagogiczna: 
terapia ogólnorozwojowa dzieci                       
z zaburzeniami rozwojowymi,  
terapia dzieci i młodzieży z grupy 
ryzyka dysleksji oraz z dysleksją,  
z trudnościami w koncentracji 
uwagi, terapia dzieci z ogólnymi 
trudnościami   w nauce, terapia 
uczniów z trudnościami w uczeniu 
się matematyki,  

cały rok 
 

Iwona Welc 
Anna Szczepańska 

Renata Czapczyńska 
Ewa Bilińska 

 

zgodnie                                       
z zapotrzebowaniem  
oraz specjalizacją osób 
prowadzących terapię 

 

 

6 Terapia pedagogiczna: 
dla dzieci i młodzieży z 
zaburzeniami emocjonalnymi                          
i problemami  w zachowaniu                          
i trudnościami w nauce 

 
cały rok 

 

Małgorzata 
Dziedzina-Łabuda 

Zgodnie                                       
z zapotrzebowaniem  
 

7 Terapia logopedyczna: 
skierowana do dzieci w wieku 
przedszkolnym i szkolnym 
przejawiających różne zaburzenia 
mowy. 
Usuwanie zakłóceń procesu 
porozumiewania się: terapia 
zaburzeń mowy, wyrównywanie 
opóźnień rozwoju mowy, 
wypracowanie odpowiedniego 
poziomu sprawności językowej 

cały rok 
 

Halina Furmann 
Zuzanna Górska 

 

Zgodnie                               
z zapotrzebowaniem  
oraz specjalizacją osób 
prowadzących terapię 

8 Terapia surdologopedyczna                             
i surdopedagogiczna 
skierowana do dzieci i młodzieży                     
z uszkodzonym narządem słuchu 

cały rok 
 

Halina Furmann 

 
zgodnie                                  
z zapotrzebowaniem  

9 Terapia EEG Biofeedback i HEG 

Biofeedback- trening mózgu 

oparty na biologicznym sprzężeniu 

zwrotnym, proces samo uczenia się 

nowych, prawidłowych wzorców, 

skierowany do dzieci i uczniów 

z problemem dysleksji, ADHD, 

problemami emocjonalnymi i innymi 

cały rok 
 

Jolanta Wdowiak-
Konkolska 

Renata Czapczyńska 
Ewa Bilińska 

Zuzanna Górska 

zgodnie                                
z zapotrzebowaniem  
oraz specjalizacją osób 
prowadzących terapię 

10 Terapia Integracji Sensorycznej : 
skierowana do dzieci w wieku 
przedszkolnym i szkolnym  
z zaburzeniami procesów integracji 
sensorycznej 

cały rok 
 

Zuzanna Górska 
 

zgodnie                                
z zapotrzebowaniem  
 

11 Terapia neurologopedyczna: 
skierowana do dzieci i młodzieży                        
z zaburzeniami rozwoju  mowy 
o podłożu neurologicznym 
 

cały rok 
 

Zuzanna Górska zgodnie                             
z zapotrzebowaniem  
 

12 Terapia dla dzieci objętych 
wczesnym wspomaganiem 
rozwoju: 
Terapia psychologiczna, 
pedagogiczna, logopedyczna, 
terapia integracji sensorycznej, 
tyflopedagogiczna, 
surdopedadogiczna, dogoterapia, 
arteterapia, terapia grupowa. 

cały rok Katarzyna Fedorczak 
koordynator i 

powołany zespół 
WWR 

 

zgodnie                                
z zapotrzebowaniem  
oraz specjalizacją osób 
prowadzących terapię. 
Na podstawie opinii         
o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju. 

13 Terapia pedagogiczna dla 
uczniów z problemem 
dysortografii według programu 

cały rok Anna Szczepańska zgodnie                          
z zapotrzebowaniem 



Ortograffiti 
 

14 Terapia ogólnorozwojowa dzieci                  
z zaburzeniami rozwojowymi,                       
z grupy ryzyka dysleksji oraz z 
dysleksją z elementami Metody 
Warnkego 

cały rok Anna Szczepańska zgodnie                             
z zapotrzebowaniem 

15 Terapia ogólnorozwojowa dzieci               
z zaburzeniami rozwojowymi,                     
z grupy ryzyka dysleksji oraz                       
z dysleksją z wykorzystaniem 
programów komputerowych 
(DYSLEKSJA , RYZYKO 
DYSLEKSJI, MATEMATYKA – 
wydawnictwa EduSensus) 

cały rok Anna Szczepańska zgodnie                               
z zapotrzebowaniem 

 
TERAPIA GRUPOWA DZIECI I MŁODZIEŻY  

 

16 "Chyba jestem nieśmiały" - 

grupowe zajęcia terapeutyczne dla 

dzieci zahamowanych i nieśmiałych 

cały rok Beata Błażewicz - Sip 

Anna Szczepańska 

zalecenie po badaniu 

psychopedagogicznym                            

w poradni lub po 

indywidualnej  

konsultacji                          

z osobą prowadzącą   

17 Terapia rodzin – terapia 

systemowa 

praca nad relacjami zaburzającymi 

funkcjonowanie rodziny, 

redukowanie zaburzeń 

wynikających z nieprawidłowych 

uwikłań w obrębie systemu rodziny, 

rozwiązywanie konfliktów                              

i kryzysów następujących w 

rodzinie 

cały rok Małgorzata 

Dziedzina-Łabuda 

Renata Bogucka 

prowadzenie terapii                                    

w zależności od 

zgłoszeń 

18 Trening umiejętności 

społecznych dla dzieci w 

młodszym wieku szkolnym 

cały rok Małgorzata 

Dziedzina-Łabuda 

Renata Bogucka                   

prowadzenie treningów  

w zależności od 

zgłoszeń 

19 Socjoterapia z elementami 

Treningu Zastępowania Agresji - 

dla uczniów klas  IV-VI 

cały rok Małgorzata 

Dziedzina-Łabuda 

Renata Bogucka 

 

prowadzenie terapii                                    

w zależności od 

zgłoszeń 

20 "Metoda Dobrego Startu" -  dla 

dzieci realizujących roczne 

obowiązkowe nauczanie 

przedszkolne 

cały rok   Renata Pośpiech 

Katarzyna Fedorczak 
na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

21 "Kreatywny maluch" - cykl zajęć 

dla dzieci w wieku przedszkolnym 
cały rok Renata Pośpiech 

Katarzyna Fedorczak 
na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

 
GRUPY WSPARCIA  

 

22 Cykliczne konsultacje dla 

nauczycieli (spotkania zespołowe) 

– analiza przypadków dzieci pod 

kątem organizacji i udzielania 

pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w przedszkolach                     

i szkołach. 

cały rok wszyscy pracownicy 

merytoryczni poradni 
realizacja                                

w przypadku 

zgłoszenia się 

zainteresowanych 

szkół, zespołów 

nauczycieli, zgodnie                    

z działami pracy 



 i specjalnościami 

23 Spotkanie dla rodziców dzieci 
niepełnosprawnych z udziałem 
psychologa, 
oligofrenopedagoga, 
tyflopedagoga, surdopedagoga, 
logopedy, terapeuty integracji 
sensorycznej 

 

cały rok Jolanta Wdowiak-

Konkolska 

Anna Szczepańska 

Halina Furman 

Zuzanna Górska 

realizacja                               

w przypadku 

zgłoszenia się grupy 

zainteresowanych 

rodziców 

24 Grupa wsparcia dla rodziców 

dzieci objętych wczesnym 

wspomaganiem rozwoju 

 

cały rok 

 

Katarzyna Fedorczak 

 
realizacja                                     

w przypadku 

zgłoszenia się grupy 

zainteresowanych 

rodziców 

25 Grupa wsparcia dla pedagogów                     

i psychologów szkolnych                        

– w ramach sieci współpracy                         

i samokształcenia  

w zakresie rozwiązywania 

problemów dydaktycznych                        

i wychowawczych, wymiana 

doświadczeń pomiędzy 

uczestnikami grupy wsparcia, 

dzielenie się  nowymi 

interesującymi materiałami do 

wykorzystania                        w 

pracy. 

cały rok Renata Bogucka 

 
realizacja                               

w przypadku 

zgłoszenia się grupy 

pedagogów                                    

i psychologów 

szkolnych 

26 Spotkania dla nauczycieli 
kształcenia specjalnego w 
szkołach ogólnodostępnych                        
– analiza przypadków dzieci 

cały rok Jolanta Wdowiak-

Konkolska 

Ewa Bilińska 

realizacja                                

w przypadku 

zgłoszenia się grupy 

zainteresowanych 

nauczycieli 

27 Grupa wsparcia nauczycieli                     
– wychowawców i szkolnych 
doradców zawodowych                          
w zakresie poradnictwa 
zawodowego 

cały rok 

spotkania 

cykliczne 

 

Anna Szczepańska 
realizacja zgodnie                                    

z zapotrzebowaniem  

28 ,, Kiedy odchudzanie staje się 

niebezpieczne” -spotkanie dla 

rodziców klas IV- VI oraz 

gimnazjum i szkół 

ponadgimnazjalnych  

cały rok Jolanta Wdowiak-

Konkolska 
na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

 
MEDIACJE I INTERWENCJA KRYZYSOWA 

 
29 Rozwiązywanie problemów i relacji 

konfliktowych w obszarach rodzic- 
dziecko; rodzic- rodzic lub innych 
relacjach społecznych odpowiednio 
do zgłaszanych potrzeb. 

cały rok 

 

 

 

Renata Bogucka 

Małgorzata 

Dziedzina- 

Łabuda 

w szczególnych 

przypadkach przydziału 

dokonuje dyrektor 

poradni 

30 Rozwiązywanie problemów 
odpowiednio do zgłoszeń                                 
i kwalifikowanie do form pomocy: 
- interwencja kryzysowa                                  
w indywidualnym kontakcie                              
z uczniem, wsparcie 
psychologiczne krótkoterminowe; 
terapia rodzinna, 
zajęcia  w grupach klasowych na 
terenie szkół,  

cały rok 

 

Renata Bogucka 

Małgorzata 

Dziedzina- 

Łabuda 

 

w szczególnych 

przypadkach przydziału 

dokonuje dyrektor 

poradni 

 



31 Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów 
rodziców, nauczycieli i 
pracowników instytucji 
wspomagających. 

cały rok Jolanta Wdowiak- 

Konkolska 
zgodnie                                       

z zapotrzebowaniem 

32 Pomoc udzielana rodzicom i 
dzieciom w sytuacjach 
kryzysowych (traumatyczne 
przeżycia) 

cały rok 

 

Jolanta Wdowiak- 

Konkolska 

Renata Bogucka 

Beata Błażewicz-Sip  

zgodnie                                   

z zapotrzebowaniem 

 
PROFILAKTYKA  

 

33 Przesiewowe badania słuchu 

programem „Słyszę” 
 

cały rok Halina Furmann realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

34 Przesiewowe badania wzroku 

programem „Widzę” 
 

cały rok Halina Furmann realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

35 Przesiewowe badania 

logopedyczne dzieci 5-6 letnich 

cały rok Halina Furmann 

Zuzanna Górska 

realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

36 Warsztaty i treningi dla uczniów 

klas IV-VI oraz gimnazjum „Sztuka 

motywacji do nauki i 

pozytywnego myślenia” 

cały rok       Iwona Welc 

 Barbara Malinowska 

realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

37 Warsztaty dla uczniów klas IV-VI 

oraz gimnazjum „Diagnoza 

dominującego stylu uczenia się                    

i rodzaju inteligencji”; prelekcja 

dla rodziców, omówienie diagnozy 

cały rok         Iwona Welc 

 Barbara Malinowska 

realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

38 Warsztaty z elementami diagnozy: 

„Jak czyta moje dziecko” dla 

uczniów klas III i ich rodziców 

cały rok Anna Szczepańska realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

39 Program profilaktyki dysleksji - 

diagnoza nauczycielska, 

omówienie badań, wyznaczenie 

kierunków działań, ukierunkowanie  

rodziców do pracy z dzieckiem 

dyslektycznym 

cały rok Anna Szczepańska realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

 

40 „Trening  twórczego myślenia 

dla uczniów zdolnych”  - 

warsztaty dla uczniów klas IV – VI, 

gimnazjum  

cały rok Iwona Welc 

Barbara Malinowska 

realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

41 „Trening efektywnego uczenia 

się” dla uczniów klas IV-VI , 

gimnazjum  

cały rok Iwona Welc 

Barbara Malinowska 

realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

42 „Kreatywna nauka ortografii” – 

warsztaty dla uczniów  klas IV – VI 

oraz gimnazjum 

cały rok Iwona Welc 

Barbara Malinowska 

realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

43 Trening kompetencji 
psychospołecznych dla uczniów 
niepełnosprawnych gimnazjum na 
terenie poradni 

cały rok Jolanta Wdowiak-

Konkolska 
realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

44 Zajęcia warsztatowe dla dzieci                           
i młodzieży „Żyj bezpiecznie  
i zdrowo” -o skutkach zażywania 
substancji psychoaktywnych- 
profilaktyka uzależnień, promocja 
zdrowia. 

cały rok 

 

Renata Bogucka 

Małgorzata 

Dziedzina-Łabuda 

realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

 



45 Zajęcia warsztatowe dla dzieci                             
i młodzieży „Komunikacja bez 
agresji” – zasady komunikowania 
się i rozwiązywania konfliktów bez 
przemocy. 

cały rok Renata Bogucka 

Małgorzata 

Dziedzina-Łabuda 

realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

 

46 Zajęcia warsztatowe dla dzieci                            
i młodzieży „ Stres – jak sobie                
z nim radzić”- rozpoznawanie 
źródeł stresu, metody radzenia 
sobie ze stresem                   w 
sytuacjach trudnych, relaksacja 

cały rok Renata Bogucka 

Małgorzata 

Dziedzina-Łabuda 

realizacja na podstawie 
formularza 
zgłoszeniowego 
 

47 „Przyjazna współpraca                                       
i współdziałanie w zespole 
klasowym" - zajęcia integrujące 

cały rok Renata Bogucka 

Małgorzata 

Dziedzina-Łabuda 

realizacja na podstawie 
formularza 
zgłoszeniowego 

48 „ Uczymy się języka emocji” – 
zajęcia warsztatowe  dla uczniów 
klas I-III  

cały rok Renata Bogucka 

Małgorzata 

Dziedzina-Łabuda 

realizacja na podstawie 
formularza 
zgłoszeniowego 

49 "Tolerancja i komunikacja – inny 

nie znaczy gorszy". – zajęcia 

warsztatowe  dla uczniów klas IV-

VI oraz gimnazjum 

Cały rok Iwona Welc 

Barbara Malinowska 

realizacja na podstawie 
formularza 
zgłoszeniowego 

50 "Kształtowanie adekwatnej 

samooceny, czyli sztuka 

pozytywnego myślenia o sobie."   

zajęcia warsztatowe  dla uczniów 

klas IV-VI oraz gimnazjum 

Cały rok Iwona Welc 

Barbara Malinowska 

realizacja na podstawie 
formularza 
zgłoszeniowego 
 

51 'Mapy myśli –jako efektywna 
technika notowania i uczenia 
się." Uczniowie klas IV-VI szkół 
podstawowych i gimnazjum  

cały rok Iwona Welc 

Barbara Malinowska 

realizacja na podstawie 
formularza 
zgłoszeniowego 

52 "Kreatywna nauka języków 
obcych" - uczniowie klas IV-VI 
szkół podstawowych i gimnazjum  
 

cały rok Iwona Welc 

Barbara Malinowska 

realizacja na podstawie 
formularza 
zgłoszeniowego 

53 "Co zamiast karania” – zajęcia 
psychoedukacyjne z elementami 
metod warsztatowych dla rodziców 

cały rok Małgorzata 

Dziedzina-Łabuda 

realizacja na podstawie 
formularza 
zgłoszeniowego 

54 „Szkoła dla rodziców w tym 
rodzeństwo bez rywalizacji ” – 
cykl zajęć warsztatowych 
kształtujących umiejętności 
wychowawcze. 

cały rok Renata Bogucka 

Małgorzata 

Dziedzina-Łabuda 

realizacja na podstawie 
formularza 
zgłoszeniowego 
 

55 "Szkoła dla rodziców "-  cykl 
zajęć, oferta przeznaczona dla 
rodziców dzieci ze szkół powiatu 
poza miastem Polkowice - zajęcia 
w terenie 

cały rok Małgorzata 

Dziedzina-Łabuda 

Renata Bogucka 

realizacja na podstawie 
formularza 
zgłoszeniowego 
 

56 „Szkoła dla rodziców” – cykl 
zajęć warsztatowych kształtujących 
umiejętności wychowawcze - dla 
rodziców dzieci w wieku 
przedszkolnym 

Od listopada 

2016 

Katarzyna Fedorczak 

Renata Pośpiech 

realizacja na podstawie 
formularza 
zgłoszeniowego 

57 „Narkotyki, dopalacze, alkohol 
zagrożeniem życia i zdrowia 
młodzieży we współczesnym 
świecie” - profilaktyka i 
rozpoznawanie symptomów 
zażywania – dla rodziców 

cały rok Renata Bogucka 

 

realizacja na podstawie 
formularza 
zgłoszeniowego 

58 „Uzależnienia behawioralne                              
i cyberprzemoc” - prelekcja dla 
rodziców 

cały rok Renata Bogucka 

 

realizacja na podstawie 
formularza 
zgłoszeniowego 

59 Warsztaty dla nauczycieli 
gimnazjum i szkoły 
ponadgimnazjalnej 
„Przeciwdziałanie patologiom- 

cały rok Renata Bogucka 

 

realizacja na podstawie 
formularza 
zgłoszeniowego 
 



narkomania”. 
 

60 Pomoc dzieciom i młodzieży                            
w wyborze kierunku kształcenia                                             
i zawodu oraz planowanie 
kształcenia i kariery zawodowej 
poprzez prowadzenie  warsztatów 
zawodoznawczych, indywidualnych 
konsultacji 

cały rok Anna Szczepańska zgodnie                                
z zapotrzebowaniem 

 
PORADNICTWO / KONSULTACJE DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI 

 

61 Porady indywidualne bez badań 

dla dzieci i młodzieży. 

cały rok wszyscy pracownicy 

merytoryczni poradni 

zgodnie                                    
z zapotrzebowaniem  
oraz specjalizacją 
osób 
(w przypadku dzieci 
zdiagnozowanych                    
w poradni konsultacja 
udzielana jest przez 
pracowników 
merytorycznych, 
którzy badali dziecko 

62 Poradnictwo dla rodziców 

(opiekunów prawnych) dzieci                              

i młodzieży 

cały rok pracownicy 

merytoryczni  

zgodnie                                         
z zapotrzebowaniem  
oraz specjalizacją 
osób 
*w przypadku dzieci 
zdiagnozowanych  
w poradni konsultacja 
udzielana przez 
pracowników 
merytorycznych, 
którzy badali dziecko, 

63 Konsultacje dla rodziców, 

nauczycieli, wychowawców, 

pedagogów szkolnych, dyrektorów 

szkół i placówek oświatowych 

 

 

 

cały rok pracownicy 

merytoryczni  

zgodnie                                     
z zapotrzebowaniem  
oraz specjalizacją 
osób 
*w przypadku dzieci 
zdiagnozowanych  
w poradni konsultacja 
udzielana przez 
pracowników 
merytorycznych, 
którzy badali dziecko 

64 Doradztwo rodzinne cały rok 

 

psycholodzy 

i pedagodzy 

 

zgodnie                                   
z zapotrzebowaniem, 
w szczególnych 
przypadkach 
przydziału dokonuje 
dyrektor poradni  
ze względu na 
wymagane 
kwalifikacje 

65 Konsultacje i poradnictwo 

logopedyczne 

cały rok logopedzi 

 

 

w przypadku dzieci 
zdiagnozowanych  
w poradni konsultacja 
udzielana przez 
logopedę badającego  

66 Zespołowe konsultacje                          

z rodzicami, wychowawcami  

i nauczycielami – analiza 

przypadków dzieci z problemami                            

w nauce diagnozowanych w 

poradni 

cały rok wszyscy pracownicy 

merytoryczni poradni 

zgodnie                                       
z zapotrzebowaniem  
oraz specjalizacją 
osób 
 



 

67 Zespołowe konsultacje                              

z rodzicami, wychowawcami  

i nauczycielami – analiza 

przypadków dzieci z problemami 

wychowawczymi,  diagnozowanych 

w poradni 

cały rok Renata Bogucka 

Małgorzata Dziedzina-

Łabuda 

zgodnie                        
z zapotrzebowaniem, 
 
 

68 Konsultacje dla rodziców oraz 

nauczycieli pracujących                           

z dzieckiem/ uczniem                               

z zaburzeniami emocji                              

i zachowania 

cały rok Katarzyna Fedorczak 

Beata Błażewicz – Sip 

Renata Bogucka 

zgodnie                                     

z zapotrzebowaniem, 

 

69 Konsultacje cykliczne dla dzieci, 

młodzieży z problemem 

dysleksji, dysgrafii, 

dysortografii: dostarczenie 

niezbędnej wiedzy do zrozumienia 

problemu, wskazanie skutecznych 

metod i form pracy, pomoc w 

doborze materiałów dydaktycznych 

do codziennej pracy 

cały rok Iwona Welc 

Renata Czapczyńska 

zgodnie                                            

z zapotrzebowaniem 

70 Konsultacje cykliczne dla dzieci, 

młodzieży i ich rodziców               

w zakresie trudności z 

motywacją do nauki oraz 

pamięcią i koncentracją uwagi: 

dostarczanie niezbędnej wiedzy do 

zrozumienia problemu, wskazanie 

skutecznych form oddziaływań i 

praktycznych ćwiczeń 

cały rok Barbara Malinowska  zgodnie 

z zapotrzebowaniem 

71 Konsultacje dla rodziców                           

i nauczycieli w sprawie 

kształcenia i optymalnego 

stymulowania rozwoju ucznia 

zdolnego 

cały rok Barbara Malinowska  zgodnie 

z zapotrzebowaniem 

72 Konsultacje dla rodziców                            

i nauczycieli w sprawie kształcenia 

i pomocy uczniom 

niepełnosprawnym w szkołach 

ogólnodostępnych 

cały rok  Jolanta Wdowiak-

Konkolska 

Anna Szczepańska 

zgodnie 

z zapotrzebowaniem 

73 Konsultacje dla nauczycieli 

kształcenia specjalnego                          

w szkołach ogólnodostępnych 

cały rok Ewa Bilińska 

Jolanta Wdowiak-

Konkolska 

zgodnie 

z zapotrzebowaniem 

73 Doradztwo w zakresie doboru 

szkół dla osób  

z niepełnosprawnością oraz 

problemami zdrowotnymi 

cały rok Anna Szczepańska 

Barbara Malinowska 

zgodnie 

z zapotrzebowaniem, 

74 Program -" Uczeń i jego kariera"  

prelekcja dla uczniów, warsztaty 

metodami aktywnymi, prelekcja dla 

rodziców, współpraca                                      

z wychowawcami 

Cały rok Anna Szczepańska realizacja na 

podstawie formularza 

zgłoszeniowego 

75 Warsztaty metodami aktywnymi 
„Znam siebie – trafnie wybieram 
szkołę   i zawód’ – dla  uczniów 
klasy III gimnazjum 

cały rok Anna Szczepańska realizacja na 

podstawie formularza 

zgłoszeniowego 



76 Warsztaty metodami aktywnymi                         
z elementem prelekcji „Recepta na 
karierę” dla uczniów ostatnich klas 
szkół średnich (liceum, technikum). 
 

cały rok Anna Szczepańska realizacja na 

podstawie formularza 

zgłoszeniowego 

 

77 „ Odkryj swój talent” – warsztaty 
metodami aktywnymi z elementami 
prelekcji dla uczniów klas V-VI 
szkoły podstawowej, klas I-II 
gimnazjum 

cały rok Anna Szczepańska realizacja na 

podstawie formularza 

zgłoszeniowego 

 

78 „ Co wiem o zawodach?” – 
warsztaty metodami aktywnymi                     
z elementami prelekcji dla uczniów 
klasI V-VI szkoły podstawowej, klas 
I-II gimnazjum 

cały rok Anna Szczepańska realizacja na 

podstawie formularza 

zgłoszeniowego 

 

 
PORADNICTWO DLA RODZICÓW  

 

79 Prelekcja dla rodziców uczniów 

niepełnosprawnych na terenie szkół  

„Formy kształcenia specjalnego, 

optymalny wybór                                           

z uwzględnieniem potrzeb 

dziecka” 

cały rok Ewa Bilińska 

Jolanta Wdowiak-

Konkolska 

realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

 

80 „Motywacja do nauki – czyli jak 

pomóc swojemu dziecku 

osiągnąć sukces”  prelekcja 

cały rok Barbara Malinowska realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

81 „Dziecko ryzyka dysleksji” 

rodzice uczniów klas I-III prelekcja 

cały rok Beata Błażewicz - Sip 

Anna Szczepańska 

realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

82 „Media – wróg czy przyjaciel 

dziecka ?”rodzice uczniów klas I-

III oraz oddziałów przedszkolnych -  

prelekcja 

 

cały rok Beata Błażewicz - Sip 

Anna Szczepańska 

realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

83 „Dojrzałość szkolna" rodzice 

dzieci realizujących roczne 

przygotowanie przedszkolne 

cały rok Beata Błażewicz - Sip 

Anna Szczepańska 

realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

84 Praca z uczniem dyslektycznym              

w warunkach domowych - 

rodzice uczniów klas IV-VI 

cały rok Anna Szczepańska realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

85 „Co 3 i 4 – latek umieć powinien? 
Zabawy i ćwiczenia wspierające 
rozwój dziecka”. Rodzice dzieci               
3-4 letnich uczęszczających do 
przedszkola  

cały rok Katarzyna Fedorczak 

Renata Pośpiech 

realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

86 „Co 5 i 6 – latek umieć powinien? 
Zabawy i ćwiczenia wspierające 
rozwój dziecka”. rodzice dzieci                     
5 - 6 letnich uczęszczających do 
przedszkola  

cały rok Katarzyna Fedorczak 

Renata Pośpiech 

realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

87 „Rozwój społeczno – 
emocjonalny dziecka 4-5 
letniego. Czynniki sprzyjające                      
i zakłócające jego przebieg” 
rodzice dzieci   4-5 letnich 

cały rok Katarzyna Fedorczak 

Renata Pośpiech 

realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 



uczęszczających do przedszkola 

88 „Wczesne zwiastuny 

specyficznych trudności                         

w czytaniu i pisaniu u dziecka                     

w wieku przedszkolnym”. rodzice 

dzieci 4-5 letnich uczęszczających 

do przedszkola 

cały rok Katarzyna Fedorczak 

Renata Pośpiech 

realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

89 „Wczesne zwiastuny 

specyficznych trudności                            

w czytaniu i pisaniu u dziecka                  

w wieku przedszkolnym”. rodzice 

dzieci 6-7 letnich  uczęszczających 

do przedszkola  

cały rok Katarzyna Fedorczak 

Renata Pośpiech 

realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

90 "Jak należy kochać dziecko?" - 
rodzice dzieci w wieku 
przedszkolnym 

cały rok Renata Pośpiech realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

91 „ Jak uniknąć problemów  

związanych z jedzeniem?”  

rodzice dzieci do 3-4 roku życia 

cały rok Halina Furmann realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

92 „Dwujęzyczność – szansą czy 

obciążeniem dla rozwoju dziecka?”  

rodzice dzieci w wieku 

przedszkolnym 

cały rok Halina Furmann realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

93 „Koncentracja uwagi i pamięć” 
kilka przydatnych sposobów ich 
ćwiczenia i rozwijania” 

cały rok Barbara Malinowska realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

94 „Uczeń zdolny w szkole – 
odkrywanie i wspieranie talentów 
swojego dziecka” rodzice uczniów 
szkół podstawowych                             
i gimnazjum 
 

cały rok Barbara Malinowska realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

95 „Inteligencja emocjonalna 
dziecka – jak rozwijać?” 
Rodzice uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjum 
 

cały rok Barbara Malinowska realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

96 „Czy uczeń z dysleksją może 
osiągnąć sukces edukacyjny” 
Rodzice uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjum 
 

cały rok Iwona welc realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

97 "Jak uczyć się? - zasady 
efektywnej organizacji pracy 
domowej ucznia” – rodzice 
uczniów klas IV-VI oraz gimnazjum 

cały rok Iwona Welc 

Barbara Malinowska 

realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

 

98 „ Dominujący styl uczenia się                     
i rodzaj inteligencji mojego 
dziecka” prelekcja dla rodziców 
uczniów klas IV-VI szkół 
podstawowych i gimnazjum                          
( uczestniczących wcześniej                         
w warsztatach) 

cały rok Iwona Welc 

Barbara Malinowska 

realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

 

99 „ Metody nauki czytania                              
i pisania”  warsztaty dla rodziców 
uczniów szkoły podstawowej  

cały rok Anna Szczepańska 

klasy I –III 

Iwona Welc 

klasy IV – VI 

realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

 



100 „ Jak czyta moje dziecko?” 

rodzice uczniów klas III , po 

wcześniejszej diagnozie 

cały rok Anna Szczepańska realizacja na podstawie 
formularza 
zgłoszeniowego 
 

101 „Dlaczego dzieci kłamią” 

prelekcja dla rodziców dzieci 

przedszkolnych. 

cały rok Katarzyna Fedorczak realizacja na podstawie 
formularza 
zgłoszeniowego 
 

102 „Środki masowego przekazu                         

i ich wpływ na wychowanie 

dziecka” – prelekcja dla rodziców 

dzieci przedszkolnych 

cały rok Katarzyna Fedorczak 

Renata Pośpiech 

realizacja na podstawie 
formularza 
zgłoszeniowego 

103 „ Adaptacja dziecka                                  

w przedszkolu” – prelekcja dla 

rodziców dzieci trzyletnich 

początek lub 

koniec roku 

szkolnego 

Renata Pośpiech realizacja na podstawie 
formularza 
zgłoszeniowego 

104 „ Jeśli nie możemy rozmawiać                    

z dzieckiem- alternatywne 

sposoby komunikowania się” – 

rodzice dzieci w wieku 

przedszkolnym 

cały rok Halina Furmann realizacja na podstawie 
formularza 
zgłoszeniowego 
 

105 „Objawy zaburzeń integracji 

sensorycznej u dzieci w wieku 

przedszkolnym”  warsztaty dla 

rodziców. 

cały rok Zuzanna Górska realizacja na podstawie 
formularza 
zgłoszeniowego 
 

106 „Trudności z mówieniem                             

i uważnym słuchaniem- 

zagrożenia współczesności dla 

rozwoju językowego i 

poznawczego dzieci”  prelekcja 

dla rodziców dzieci w wieku 

przedszkolnym 

cały rok Zuzanna Górska realizacja na podstawie 
formularza 
zgłoszeniowego 
 

107 „Rodzic partnerem w wyborze 

szkoły i zawodu” – dla rodziców 

uczniów klas III gimnazjum. 

cały rok Anna Szczepańska realizacja na podstawie 
formularza 
zgłoszeniowego 
 

108 „Jak czyta moje dziecko?” – 

rodzice uczniów klas III – 

spotkanie po badaniach 

przesiewowych 

cały rok Anna Szczepańska osobiście u osoby 
prowadzącej 

109 „Mamo, tato będę uczniem,  co ty 

na to?   – prelekcja dla rodziców 

dzieci realizujących roczne 

przygotowanie przedszkolne 

cały rok Anna Szczepańska 

Renata Pośpiech 

realizacja na podstawie 
formularza 
zgłoszeniowego 
 

110 Seksualność osób 

niepełnosprawnych - prelekcja dla 

rodziców 

cały rok Ewa Bilińska realizacja na podstawie 
formularza 
zgłoszeniowego 

111 „Matematyka malucha – 

podstawy dziecięcego liczenia 

szansą na sukces 

matematyczny” – prelekcja                          

z elementami warsztatowymi dla 

rodziców dzieci klas 0 i I szkoły 

podstawowej  

cały rok Anna Szczepańska realizacja na podstawie 
formularza 
zgłoszeniowego 
 



 
PORADNICTWO DLA NAUCZYCIELI 

 

112 Dziecko ryzyka dysleksji                              

a dziecko o obniżonych 

możliwościach intelektualnych 

cały rok Beata Błażewicz - Sip      

Anna Szczepańska 

realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

113 Dwujęzyczność - strategie 

nauczania i wychowania 
 Halina Furmann realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

114 Wzmocniona terapia poznawczo 

- behawioralna zaburzeń 

odżywiania CBT-E warsztaty dla 

nauczycieli 

cały rok Jolanta                        

Wdowiak - Konkolska 

realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

115 Terapia oparta na uważności                    

w leczeniu depresji. MBCT 

Terapia Poznawcza Oparta na 

Uważności - zajęcia warsztatowe 

dla nauczycieli 

cały rok Jolanta                        

Wdowiak - Konkolska 

realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

116 „Rola i zadania poradni 
psychologiczno pedagogicznej                    
w świetle przepisów prawa” – 
szkolenie dla Rad Pedagogicznych 
 

cały rok Renata Czapczyńska realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

117 „Interpretacja opinii 
psychologiczno – 
pedagogicznych – obowiązki 
nauczyciela / wychowawcy                         
w aspekcie pomocy uczniowi” - 
szkolenie dla Rad Pedagogicznych 
 

cały rok Renata Czapczyńska realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

 

118 „Dostosowanie wymagań 
edukacyjnych dla ucznia ze 
specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi - praktyczne 
rozwiązania w procesie 
lekcyjnym” - szkolenie dla Rad 
Pedagogicznych 

cały rok Renata Czapczyńska realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

119 „Prawidłowy rozwój ruchowy 

dziecka w wieku przedszkolnym 

jednym  z warunków powodzenia 

szkolnego.” 

 

cały rok Zuzanna Górska realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

120 Problemy zaburzonych rodzin                     

w kontekście ich wpływu na 

zachowania i emocje dzieci                         

i młodzieży.- prelekcja dla 

nauczycieli 

 

cały rok Jolanta Wdowiak - 

Konkolska 

realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

 

121 Problemy uzależnień narkotyki, 

dopalacze- rodzaje środków 

odurzających  i ich wpływ na 

organizm, sposoby interwencji. - 

warsztaty 

 

cały rok Renata Bogucka realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

 

122 Jak radzić sobie z sytuacjami 

trudnymi w procesie 

dydaktyczno – wychowawczym? 

szkolenie dla Rad Pedagogicznych 

cały rok Barbara Malinowska realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

 

123 Syndrom wypalenia cały rok Jolanta Wdowiak- realizacja na podstawie 



zawodowego – warsztaty dla 

nauczycieli. 
Konkolska formularza 

zgłoszeniowego 

124 Diagnoza dominującego stylu 

uczenia się na podstawie 

preferencji sensorycznych. 

szkolenie dla Rad Pedagogicznych 

cały rok Barbara  Malinowska realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

125 Prawidłowy rozwój ruchowy 

dziecka w wieku przedszkolnym 

jednym z warunków powodzenia 

szkolnego- prelekcja dla 

nauczycieli przedszkoli. 

cały rok Zuzanna Górska realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

126 Trudne dziecko, wybrane metody 
pracy wychowawczej 
nauczyciela - warsztaty dla 
nauczycieli 

cały rok Renata Bogucka 

Małgorzata 

Dziedzina-Łabuda 

realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

127 Ryzyko dysleksji. Problemy                    
i wstępne diagnozowanie – 
dziecko małe (3-4 lata) 

 Renata Pośpiech 

Katarzyna Fedorczak 

realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

128 Warsztaty z elementem prezentacji 

multimedialnej „Jak pomóc 

uczniom  w trafnym wyborze 

zawodu uwzględniając nową 

reformę szkolnictwa 

ponadgimnazjalnego” - dla 

wychowawców uczniów gimnazjum 

/ szkolnych doradców zawodowych. 

cały rok Anna Szczepańska realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

 
DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA  

 

129 Ogólnopolski Tydzień kariery  

 
październik 2016 Anna Szczepańska  konsultacje na ternie 

szkół  

130 Dzień otwartych drzwi                           

w poradni  

kwiecień 2017 dyrektor poradni 

pracownicy 

merytoryczni poradni 

*wg ustalonego 

programu  

131 Akcja informacyjna „Tydzień                       

z dysleksją”- upowszechnianie 

wiedzy  i informacje na temat 

możliwości form pomocy 

październik2016 pracownicy 

merytoryczni działu 

szkolnego 

*we współpracy z PTD  

132 Popularyzowanie wiedzy 

psychologicznej, pedagogicznej, 

logopedycznej - przygotowywanie 

materiałów: 

- strona internetowa Poradni, 

- gazetki, ulotki  

- informacje prasowe 

cały rok dyrektor poradni, 

pracownicy 

merytoryczni poradni 

materiały 

opracowywane przez: 

psychologów, 

pedagogów, 

logopedów, doradcę 

zawodowego, 

 

133 Spotkanie szkoleniowo - 
informacyjne dla wychowawców                       
i szkolnych doradców zawodowych 
-wzmacnianie nauczycieli                   
w zakresie orientacji i poradnictwa 
zawodowego 

cały rok Anna Szczepańska realizacja na podstawie 

formularza 

zgłoszeniowego 

 

134 Propagowanie materiałów                          
i nowości z zakresu problemów 
wychowawczych 
 

cały rok Renata Bogucka 

Małgorzata 

Dziedzina-Łabuda 

informacje na stronie 

internetowej, 

135 Miesiąc AAC – poświęcony 
popularyzacji alternatywnych                     
i wspomagających metod 
komunikacji  

10 października 

2016 

 

Katarzyna Fedorczak 

Halina Furmann 

Zuzanna Górska 

materiały 

opracowywane przez 

pracowników, 



Światowy Dzień Zdrowia 
Psychicznego 
Światowy Dzień Terapeutów 
Mowy 
Światowy Dzień Autyzmu 
 

październik 2016 

6 marca 2017 

 

2 kwietnia 2017 

Anna Szczepańska informacje na stronie 

internetowej, 

 
WSPÓŁPRACA Z PLACÓWKAMI I INSTYTUACJAMI  

 

136 Współpraca ze szkołami                                
i placówkami przy opracowywaniu                   
i realizowaniu indywidualnych 
programów edukacyjno-
terapeutycznych 
 

cały rok wszyscy pracownicy zgodnie 

z zapotrzebowaniem 

137 Współpraca w udzielaniu                                
i organizowaniu przez przedszkola, 
szkoły i placówki pomocy 
logopedycznej 
 

cały rok Halina Furmann 

Zuzanna Górska 

zgodnie 

z zapotrzebowaniem 

138 Współpraca w udzielaniu                             
i organizowaniu przez przedszkola, 
szkoły i placówki pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej 
 

cały rok wszyscy pracownicy zgodnie 

z zapotrzebowaniem 

139 Współpraca z nauczycielami                      
w organizacji procesu 
dydaktycznego uczniów                             
o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych 

cały rok wszyscy pracownicy zgodnie 

z zapotrzebowaniem 

 

140 Wspieranie nauczycieli szkół                        
i placówek w planowaniu i realizacji 
zadań  z zakresu doradztwa 
edukacyjno – zawodowego  

cały rok Anna Szczepańska zgodnie 

z zapotrzebowaniem 

141 Współpraca z instytucjami na 
terenie powiatu polkowickiego, 
Placówką Socjalizacyjna  
„Skarbek ”, PCPR, policją, 
kuratorami sądowymi w sprawach 
dotyczących uczniów                                       
z problemami wychowawczymi                           
i edukacyjnymi  

cały rok Beata Błażewicz-Sip 

Renata Bogucka 

Małgorzata 

Dziedzina-Łabuda 

Jolanta Wdowiak-

Konkolska 

Ewa Bilińska 

zgodnie 

z zapotrzebowaniem 

142 Współpraca z PCPR w sprawach 
dotyczących dzieci i młodzieży,                         
w tym rodzin zastępczych  

cały rok Małgorzata 

Dziedzina-Łabuda 

 

zgodnie 

z zapotrzebowaniem, 

współpraca z 

pracownikami poradni 

w zależności od 

potrzeb 

143 Współpraca z placówką 

doskonalenia nauczycieli                           

w zakresie prowadzenia form 

doskonalenia nauczycieli w ramach 

oferty szkoleniowej na rok szkolny 

2016/2017 wsparcie 

specjalistyczne. 

cały rok Iwona Welc 

Renata Czapczyńska 

Anna Szczepańska 

Beata Błażewicz-Sip 

Barbara Malinowska  

zgodnie                                

z kalendarzem szkoleń 

i tematyką szkoleń 

Powiatowego Ośrodka 

Doradztwa 

Metodycznego                     

w Polkowicach 

 

 

 

 

 

 
SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA  



 

144 Sieć Współpracy                                               

i Samokształcenia pedagogów                            

i psychologów szkolnych. 

cały rok Renata Bogucka -

Koordynator 

Renata Czapczyńska 

wg ustalonego planu 

pracy na rok szkolny 

2016/2017 

145 Sieć Współpracy                                             

i Samokształcenia  w obszarze 

„Praca z dzieckiem młodszym” 

cały rok Anna Szczepańska – 

Koordynator 

wg ustalonego planu 

pracy na rok szkolny 

2016/2017 

146 Sieć współpracy                                           
i Samokształcenia specjalistów                     
i terapeutów  

cały rok Halina Furmann 
Koordynator 

wg ustalonego planu 
pracy na rok szkolny 
2016/2017 

 

PRZYDZIAŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POD BEZPOSREDNIĄ OPIEKĘ 

PRACOWNIKOM PORADNI – KOORDYNATORZY  

Halina Furmann:  

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach 

Zespół Szkół w Chocianowie 

Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie  

Zuzanna Górska:  

Przedszkole Miejskie w Chocianowie  

Szkoła Podstawowa w Chocianowie 

Przedszkole Publiczne w  Gaworzycach  

Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Trzebnicy  

Jolanta Wdowiak-Konkolska: 

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Polkowicach 

Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Twórców Polskiej Miedzi w Jędrzychowie 

Katolickie Gimnazjum w Polkowicach 

Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych w Przemkowie  

Beata Błażewicz-Sip:  

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Polkowicach, Placówka 

Socjalizacyjna „Skarbek” w Polkowicach 

Niepubliczne Przedszkole Magic Nursery i Niepubliczny Anglojęzyczny Punkt Przedszkolny Magic 

Nursery II w Polkowicach 

Galileo Przedszkole Kreatywnych Maluchów w Polkowicach  

Katarzyna Fedorczak:  

Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Grębocicach  

Przedszkole Publiczne nr 1 w Przemkowie 

Przedszkole Publiczne nr 2 w Przemkowie 

Żłobek Miejski w Polkowicach 

Katolickie Publiczne Przedszkole w Polkowicach  

Barbara Malinowska: Gimnazjum w Radwanicach 

Gimnazjum  im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Grębocicach 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach 

Szkoła Podstawowa w Parchowie 



Renata Bogucka:  

Zespół Edukacyjny w Gaworzycach 

Szkoła Podstawowa Jana Pawła II w Szklarach Dolnych 

Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie 

Anna Szczepańska:  

Szkoła Podstawowa nr 1  im. Janusza Korczak w Przemkowie 

Szkoła Podstawowa nr 2 i. Wojska Polskiego w Przemkowie 

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy  

Ewa Bilińska:  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach im. Mariana Falskiego  

Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Wysokiej  

Iwona Welc:  

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Buczynie 

Małgorzata Dziedzina-Łabuda:  

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach 

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach 

Gimnazjum nr 2 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Polkowicach  

Renata Pośpiech:  

Przedszkole Miejskie nr 2 im. Słoneczko w Polkowicach  

Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach  

Przedszkole Miejskie nr 4 im. Misia Uszatka w Polkowicach  

Przedszkole Miejskie nr 5 w Polkowicach  

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE: 

1. Korzystanie z poradni jest dobrowolne i bezpłatne.  

2. Pełna oferta wraz ze szczegółowym opisem poszczególnych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz zasady korzystania z oferty poradni na www.polkowice.edu.pl (dokumenty 

do pobrania, PPP) 

3. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych form pracy są opublikowane                           

w zakładce oferta bieżąca na www.polkowice.edu.pl oraz  bieżące informacje rozsyłane do 

placówek oświatowych drogą mailową.  

4. Sekretariat : specjalista ds. kancelaryjnych p. Agnieszka Bartkowiak 

            Dane kontaktowe: adres mailowy: popppidm@polkowice.edu.pl. telefon: 76 746 15 70, fax.    

            76 746 15 71. 

1. Godziny pracy poradni: 8:00 – 17:00  

2. Godziny przyjmowania interesantów – sekretariat: 7:30 – 15:30  

3. Dni i godziny przyjmowania interesantów przez Dyrektora poradni:                                   

codziennie w godzinach urzędowania, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. 

4. Konsultacje z pracownikami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Polkowicach 

codziennie w godzinach urzędowania, po wcześniejszym umówieniu się i ustaleniu terminu 

konsultacji. 

 

http://www.polkowice.edu.pl/
http://www.polkowice.edu.pl/
mailto:popppidm@polkowice.edu.pl

