ROK SZKOLNY 2020/2021
OFERTA POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ŚLESINIE
DZIAŁAŃ W TERENIE WSPIERAJĄCYCH SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE
W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
Oferta opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1280).

UWAGA:






Współpraca PPPP w Ślesinie z przedszkolami, szkołami i placówkami jest podejmowana na pisemny wniosek dyrektora przedszkola,
szkoły lub placówki (§ 28 ww. rozp.); składane wnioski będę realizowane w miarę możliwości kadrowych i organizacyjnych poradni –
w przypadku dużej ilości wniosków w pierwszej kolejności będą realizowane wnioski przedszkoli, szkół, placówek, które nie korzystały
wcześniej z proponowanych form oddziaływań poradni.
KONSULTACJE w terenie – w bieżącym roku szkolnym konsultacje psychologiczno-pedagogiczne będą realizowane na terenie przedszkoli,
szkół, placówek wyłącznie przy okazji prowadzenia przez specjalistów poradni innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
(np. prelekcji, warsztatów, interwencji itp.). W składanych wnioskach prosimy o zaznaczanie ewentualnego zapotrzebowania na konsultacje.
KONSULTACJE na terenie poradni – konsultacje zarówno dla rodziców, jak i nauczycieli realizowane są codziennie, zachęcamy do
telefonicznego ustalania terminów konsultacji.

LP.

PROPONOWANE FORMY
DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH

ADRESACI

OSOBY
REALIZUJĄCE

UWAGI DOTYCZĄCE
REALIZACJI

1.

Porady indywidualne/konsultacje: w obszarze
udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej, w tym w zakresie
rozpoznawania indywidulanych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów w celu określenia
mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń

nauczyciele, wychowawcy
grup, specjaliści

pracownicy pedagogiczni psycholodzy, pedagodzy,
logopedzi, doradca
zawodowy

m.in. udział pracowników
poradni w pracach
zespołów nauczycieli
pracujących
z dziećmi/uczniami
z niepełnosprawnościami
(posiadającymi orzeczenie
o potrzebie kształcenia
specjalnego);

edukacyjnych lub trudności
w funkcjonowaniu uczniów.

pedagodzy, psycholodzy
szkolni

Magdalena Broniszewska
Barbara Trzewiczyńska
Ewelina Sztuba
Anna Dubowicz-Zakrzewska
Beata Sareło
Aleksandra Wierzbińska

spotkania w placówce
w Ślesinie i w Koninie

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z dysleksją
rozwojową.

rodzice

Małgorzata Przybylska
Małgorzata Wysocka

zajęcia prowadzone na
terenie poradni

4.

Sieć współpracy i samokształcenia terapeutów
pedagogicznych – platforma internetowa.

specjaliści, terapeuci
szkolni

Renata Lipska
Monika Łuczak
Wioletta Stojek
Aleksandra Woźniak

deklaracja udziału od
zainteresowanych
terapeutów pedagogicznych

5.

Sieć współpracy i samokształcenia logopedów –
platforma internetowa.

nauczyciele, logopedzi

Edyta Stasikowska-Janik
Kamila Piotrowska-Olejnik

deklaracja udziału od
zainteresowanych
logopedów szkolnych

6.

Sieć współpracy i samokształcenia z obszaru
doradztwa zawodowego – platforma
internetowa.

specjaliści,
nauczyciele,
wychowawcy grup

Edyta Zielińska

deklaracja udziału od
zainteresowanych
nauczycieli/specjalistów

7.

Szkolenie:
Metoda Szkolnej Interwencji Profilaktycznej.

rady pedagogiczne

Lidia Wojtaszewska

8.

Prelekcja:
Poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego
ucznia w szkole – czynniki zapewniające

rady pedagogiczne

Joanna Trzebińska
Aleksandra Woźniak

2.

Grupa wsparcia/grupa superwizyjna dla
pedagogów i psychologów szkolnych.

3.

osobowy rozwój. Społeczne i emocjonalne
uczenie się.
9.

Magdalena Broniszewska
Barbara Trzewiczyńska
Lidia Wojtaszewska

Prelekcja:
Uczeń zdolny w szkole.
Warsztaty:
W drodze porozumienia bez przemocy.

nauczyciele

11.

Warsztaty:
Aby w naszej klasie żyło się lepiej.

nauczyciele

Beata Sareło
Małgorzata Sobieraj

12.

Prelekcja z elementami warsztatu:
Depresja wśród dzieci i młodzieży.

nauczyciele, rodzice

Renata Lipska
Anna Dubowicz-Zakrzewska

13.

Prelekcja:
Wspieranie rozwoju i zdolności dziecka, ucznia.

nauczyciele, rodzice

Barbara Trzewiczyńska

14.

Prelekcja:
Dziecko/uczeń z autyzmem, Zespołem
Aspergera w domu i w szkole.
Cykl zajęć warsztatowych:
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

nauczyciele, rodzice

Edyta Zielińska
Barbara Trzewiczyńska

nauczyciele, rodzice

Renata Bieluszko
Anna Dubowicz-Zakrzewska
Ewelina Sztuba
Barbara Trzewiczyńska
Aleksandra Wierzbińska

10.

15.

nauczyciele

16.

Porady/indywidualne konsultacje:
w obszarze działań mediacyjnych
i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

nauczyciele, specjaliści,
rodzice

pracownicy pedagogiczni
/opiekunowie gmin

17.

Porady/indywidualne konsultacje/instruktaże:
w obszarze rozpoznawania i rozwijania
indywidualnych możliwości, predyspozycji
i uzdolnień uczniów.

nauczyciele, specjaliści,
rodzice

pracownicy pedagogiczni
/opiekunowie gmin

spotkania warsztatowe
w placówce w Ślesinie,
w każdy pierwszy
poniedziałek miesiąca
(g.16.00 – 17.30)

możliwa realizacja zajęć na
terenie poradni lub
w danej placówce

18.

Porady/indywidualne konsultacje/instruktaże:
w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów
i eliminowania jej zaburzeń.

nauczyciele, specjaliści,
rodzice

logopedzi

19.

Porady i konsultacje dla doradców zawodowych,
nauczycieli, specjalistów.

nauczyciele, specjaliści,
wychowawcy grup

Edyta Zielińska

20.

Porady zawodowe / konsultacje z zakresu
doradztwa edukacyjno-zawodowego.

rodzice

Edyta Zielińska

realizacja porad przy
współpracy nauczycieli,
specjalistów;

21.

Prelekcja:
Dlaczego dzieci i młodzież sięgają po narkotyki,
dopalacze, alkohol.

rodzice, nauczyciele

Beata Sareło
Małgorzata Sobieraj

realizacja prelekcji przy
współpracy nauczycieli,
specjalistów

22.

Prelekcja:
Jak wspierać i motywować dziecko do nauki.

rodzice, nauczyciele
dzieci/uczniów klas 0-VIII

Mirosława Woźniak
Aleksandra Woźniak

jw.

23.

Prelekcja:
Rodzic – doradcą swojego dziecka.

rodzice

Edyta Zielińska

jw.

24.

Prelekcja:
Wymagania współczesnego rynku pracy –
trendy i tendencje.

rodzice

Edyta Zielińska

jw.

25.

Prelekcja:
Profilaktyka logopedyczna.

rodzice dzieci w wieku
przedszkolnym

Maria Rybacka

26.

Prelekcja:
Norma rozwoju mowy dziecka a niepokojące
symptomy. Czynniki warunkujące przebieg
rozwoju mowy młodego człowieka.

rodzice dzieci w wieku
przedszkolnym

Kamila Piotrowska-Olejnik

realizacja prelekcji dla
rodziców przy udziale
pedagoga/psychologa
szkolnego
jw.

27.

Prelekcja:
Czy moje dziecko ma wadę wymowy? Rodzic
pierwszym diagnostą jakości wypowiedzi
swojego dziecka.

rodzice dzieci w wieku
przedszkolnym

Kamila Piotrowska-Olejnik

jw.

28.

Prelekcja:
W karuzeli uczuć przedszkolaka.

rodzice dzieci w wieku
przedszkolnym

Aleksandra Woźniak
Ewelina Sztuba
Barbara Trzewiczyńska
Renata Bieluszko
Wioletta Stojek
Joanna Trzebińska
Anna Dubowicz-Zakrzewska

jw.

29.

Prelekcja/instruktaż pedagogiczny:
Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją? jak wycinanie nożyczkami wpływa na rozwój
chwytu narzędzia pisarskiego?

rodzice uczniów
klas 0

Monika Łuczak
Aleksandra Woźniak

jw.

30.

Prelekcja/instruktaż pedagogicznologopedyczny:
Jak trenować funkcje słuchowo-wzrokowe zanim
dziecko zacznie czytać i pisać?

rodzice uczniów
klas 0

Monika Łuczak
Edyta Stasikowska-Janik
Barbara Trzewiczyńska

jw.

31.

Prelekcja:
Dylematy okresu dojrzewania – nie taki
nastolatek straszny jak go malują.

rodzice

Magdalena Broniszewska
Barbara Trzewiczyńska

jw.

32. Prelekcja:
Jak budować relacje z dziećmi – mądre
wychowywanie.

rodzice

Renata Bieluszko
Ewelina Sztuba
Małgorzata Sobieraj
Beata Sareło

jw.

33.

rodzice

Małgorzata Sobieraj
Beata Sareło
Edyta Stasikowska-Janik
Aleksandra Wierzbińska

jw.

Prelekcja:
Dojrzałość szkolna dzieci 7-letnich.

34.

Prelekcja:
Rola rodziny w zapewnianiu poczucia
bezpieczeństwa dziecka.

rodzice

Wioletta Stojek
Barbara Trzewiczyńska

jw.

35.

Prelekcja:
Rozwój emocjonalny dziecka, a styl
wychowawczy rodziny.

rodzice

Wioletta Stojek
Barbara Trzewiczyńska

jw.

36.

Prelekcja:
Jak wspierać dzieci w czasie pandemii?

rodzice dzieci/uczniów
szkół podstawowych

Ewelina Sztuba
Renata Bieluszko
Barbara Trzewiczyńska
Wioletta Stojek
Joanna Trzebińska
Aleksandra Woźniak

jw.

37.

Prelekcja:
Jasna i ciemna strona Internetu.

rodzice dzieci/uczniów
szkół podstawowych

Barbara Trzewiczyńska
Joanna Trzebińska

jw.

38.

Prelekcja z elementami warsztatu:
Bliżej autyzmu – charakterystyka
funkcjonowania dziecka/ucznia z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu.

rodzice

Renata Lipska
Patrycja Wróbel

jw.

39.

Warsztaty:
Jak rozpoznawać i rozwijać zdolności dziecka?

rodzice

Barbara Trzewiczyńska

realizacja warsztatów dla
rodziców przy udziale
pedagoga/psychologa
szkolnego

40.

Profilaktyczne badania przesiewowe dzieci.

dzieci 3-4-letnie

logopedzi

badania prowadzone przy
udziale logopedów,
pedagogów szkolnych lub
wychowawców grup

41.

Dzień Bezpłatnej Diagnozy Logopedycznej.

dzieci/uczniowie

logopedzi

42.

Badania przesiewowe słuchu programem
„SŁYSZĘ.”

dzieci/uczniowie

Dorota Krej
Magdalena Śliwińska

badania prowadzone na
terenie Poradni i placówek

43.

Badania przesiewowe dzieci oraz uczniów.

44.

Warsztaty:
Emocje – sposoby wyrażania złości.

45.

dzieci 5-6-letnie/uczniowie
klas I-III

logopedzi

badania prowadzone przy
udziale logopedów,
pedagogów szkolnych lub
wychowawców grup
realizacja cyklu warsztatów
dla dzieci/uczniów we
współpracy z nauczycielem
lub pedagogiem,
psychologiem szkolnym wg
schematu: scenariusze
zajęć opracowane we
współpracy nauczycielpracownik poradni,
pierwsze zajęcia prowadzi
pracownik poradni przy
współpracy nauczyciela,
drugie zajęcia prowadzi
nauczyciel
(w zależności od potrzeb
możliwe są konsultacje n-la
z pracownikiem na terenie
poradni)
jw.

przedszkole
uczniowie klas I-III

Anna Dubowicz-Zakrzewska
Renata Lipska
Beata Sareło
Małgorzata Sobieraj

Warsztaty:
Nie daj się dysleksji - zabawy usprawniające
funkcje percepcyjno-motoryczne w ramach
profilaktyki zagrożenia dysleksją.

dzieci/uczniowie
klas 0-II

Monika Łuczak
Aleksandra Woźniak

46.

Warsztaty:
Wyloguj się do życia – profilaktyka uzależnień od
mediów społecznościowych.

uczniowie klas I-VIII

Anna Dubowicz-Zakrzewska
Aleksandra Wierzbińska

jw.

47.

Warsztaty:
Ja i moja cyberprzestrzeń.

uczniowie klas IV-VIII

Anna Dubowicz-Zakrzewska
Edyta Zielińska

jw.

48.

Warsztaty:
Napoje energetyzujące – dlaczego nie należy
ich pić.

uczniowie klas IV-VIII

Beata Sareło
Małgorzata Sobieraj

jw.

49.

50.

Warsztaty:
Jestem ważny – wspieranie poczucia własnej
wartości.
Warsztaty:
Lubię siebie – kształtowanie poczucia własnej
wartości.

uczniowie klas I-III

Aleksandra Wierzbińska
Patrycja Wróbel

jw.

uczniowie klas IV-VIII

Beata Sareło
Małgorzata Sobieraj
Patrycja Wróbel
Aleksandra Wierzbińska

jw.

51.

Warsztaty:
Wespół w zespół – warsztaty umiejętności
interpersonalnych.

uczniowie klas IV-VIII

Magdalena Broniszewska
Barbara Trzewiczyńska

jw.

52.

Warsztaty:
Sztuka porozumiewania się z innymi, czyli
o efektywnej komunikacji w zespole.

uczniowie klas IV-VIII

Aleksandra Wożniak
Patrycja Wróbel

jw.

53.

Warsztaty:
Ja jestem OK, Ty jesteś OK. – warsztaty
o tolerancji.

uczniowie klas VI-VIII

Magdalena Broniszewska
Barbara Trzewiczyńska

jw.

54.

Warsztaty:
Jak radzić sobie ze stresem.

uczniowie klas VI-VIII

Renata Lipska
Małgorzata Przybylska
Małgorzata Wysocka

jw.

55.

Warsztaty:
Trening kreatywności, czyli jak innowacyjnie
mogę wykorzystać swoje zasoby.

uczniowie klas VI-VIII

Aleksandra Woźniak
Patrycja Wróbel

jw.

56.

Trening zastępowania agresji.

uczniowie klas IV-VI

Małgorzata Sobieraj
Anna Dubowicz-Zakrzewska

57.

Warsztaty:
Podróż do zaczarowanej krainy zawodów.

uczniowie kl. „0”

Edyta Zielińska

zajęcia cykliczne, możliwa
realizacja zajęć na terenie
poradni lub w danej
placówce
realizacja warsztatów dla
uczniów i prelekcji dla
rodziców do uzgodnienia

58.

Warsztaty:
 Moja droga do zawodu.
 Świat zawodów bez tajemnic.
 Poznaję siebie – wybieram zawód.

59.

Warsztaty:
 Moje plany edukacyjno-zawodowe – od
czego zacząć?
 Rynek pracy i jego wymagania.
 Mój wybór – moja przyszłość.
 Lokalny i regionalny rynek edukacji i pracy.
 Kim będę? – poznaję ścieżki kształcenia
ponadpodstawowego i rynek pracy.
 Mój przyszły zawód… - poznaję zawody.
 Pasje i zainteresowania – jak je odszukać
w sobie i rozwijać?
 Pierwszy kontakt z pracodawcą – sztuka
autoprezentacji. - zajęcia warsztatowe dla
uczniów technikum i liceum - prowadzone
we współpracy z psychologiem.

60.

Porady zawodowe / konsultacje z zakresu
doradztwa edukacyjno-zawodowego.

uczniowie klas IV-VI

Edyta Zielińska

z doradcą zawodowym
poradni
jw.

uczniowie klas VII – VIII,
uczniowie szkół
ponadpodstawowych

Edyta Zielińska

jw.

uczniowie szkół
ponadpodstawowych

Edyta Zielińska
Magdalena Broniszewska

uczniowie klas VII-VIII

Edyta Zielińska

realizacja porad przy
współpracy nauczycieli,
specjalistów

