
Udzielanie DZIECIOM i MŁODZIEŻY bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej w szczególności na: prowadzeniu 

terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub 

pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej (indywidualne lub grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci 

i młodzieży; terapia rodziny; grupy wsparcia; prowadzenie mediacji; interwencje kryzysowe; warsztaty; porady i konsultacje; wykłady  i prelekcje; działalność informacyjno-szkoleniowa) 

propozycje dla DZIECI/ UCZNIÓW na terenie porani psychologiczno – pedagogicznej 

Tematyka  Grupa odbiorców Forma zajęć  Termin realizacji  Osoba/ osoby prowadzące  

Terapia neurologopedyczna, logopedyczna  

doradztwo i instruktaż dla rodziców 

 

Dzieci z uszkodzeniami 

neurologicznym (afazja)/ 

wszystkie grupy wiekowe 

zajęcia terapeutyczne Wg planu terapii –  

od IX 2021 do VI 2022 

Rynkowska-Gabriel Magdalena 

Terapia surdologopedyczna, logopedyczna  

doradztwo i instruktaż dla rodziców 

 

Dzieci z uszkodzeniem słuchu 

(słabosłyszące/niesłyszące) 

wszystkie grupy wiekowe 

zajęcia terapeutyczne Wg planu terapii –  

od IX 2021 do VI 2022 

Lewandowska Kinga 

Terapia logopedyczna  

doradztwo i instruktaż dla rodziców 

Wszystkie grupy wiekowe 

(pierwszeństwo mają dzieci 

realizujące ORPP oraz dzieci 

niepełnosprawne, nie 

uczęszczające na zajęcia w szkole) 

zajęcia terapeutyczne Wg planu terapii –  

od /X 2021 do VI 2022 

Białek Katarzyna – punkt 

diagnostyczno-konsultacyjny  

w Suszu 

Walczak Aleksandra 

Wydra Mariola 

Terapia integracji sensorycznej doradztwo  

i instruktaż dla rodziców 

Dzieci w wieku od 2 r. ż. do 10 r. ż. 

(pierwszeństwo mają dzieci 

niepełnosprawne do 6 r. ż., nie 

uczęszczające na terapię SI  

w swojej placówce/ szkole) 

inne zajęcia  

o charakterze 

terapeutyczne 

Wg planu terapii –  

od /X 2021 do VI 2022 

Tasarz Eliza 

Walczak Aleksandra 

Terapia dla dzieci metodą Ruchu 

Rozwijającego W. Sherborne doradztwo  

i instruktaż dla rodziców 

Dzieci w wieku przedszkolnym inne zajęcia  

o charakterze 

terapeutycznym - 

grupowe 

Wg planu zajęć –   

od XII 2021 do VI 2022  

 

Podwalska  Aleksandra 

Trening  EEG BIOFEEDBACK - rozwijanie 

procesów uwagi, trening relaksacji 
Dzieci odbywające roczne 

obowiązkowe przygotowanie 

przedszkolne, 

Uczniowie szkoły podstawowej, 

Uczniowie szkoły 

ponadpodstawowej 

 

 

inne zajęcia o 

charakterze 

terapeutycznym – 

indywidualne 

Wg planu zajęć – ok. 12 

spotkań 

Grossmann Mariusz 



„Bawię się i uczę” – zajęcia ogólnorozwojowe  

realizowane we współpracy z biblioteką 

pedagogiczną 

 

Dzieci w wieku przedszkolnym 

(realizujące ORPP) wraz  

nauczycielem 

warsztaty, 

zainteresowane  grupy 

przedszkolne 

Wg planu – czwartki 2 h 

od IX 2021 do I 2022 

Tasarz Eliza 

Walczak Aleksandra 

Gry i zabawy usprawniające funkcje 

percepcyjno – motoryczne  doradztwo  

i instruktaż dla rodziców 

Dzieci w wieku przedszkolnym, 

realizujące ORPP oraz uczniowie 

klas I 

inne zajęcia  

o charakterze 

terapeutycznym - 

grupowe 

Wg planu terapii –   

od XII 2021 do VI 2022  

 

Podwalska  Aleksandra 

A, B, C – czytać i pisać chcę… Terapia 

pedagogiczna w zakresie czytania i pisania 

doradztwo i instruktaż dla rodziców 

Uczniowie klas I – III  

(pierwszeństwo mają uczniowie 

klas II, którzy nie nabyli technik 

szkolnych) 

zajęcia korekcyjno – 

kompensacyjne 

Wg planu zajęć –  

od IX/ X 2021 do V 2022 

Białek Katarzyna – punkt 

diagnostyczno – konsultacyjny  

w Suszu 

Kowalewska Anna 

Rynkowska-Gabriel Magdalena 

Trening Umiejętności Społecznych   Uczniowie klas I – III  

z problemami w relacjach 

społecznych 

Terapia indywidualna – 

10 sesji 

Wg planu zajęć –  

od IX/X 2021 do IV 2022 

Nierzwicka Małgorzata 

ARTETERAPIA – rozwój kreatywności, 

twórczego myślenia, trening relaksacji – zajęcia 

dla uczniów zdolnych 

Uczniowie klas I – III grupowe zajęcia 

terapeutyczne 

5 spotkań: 

Marzec 2021 – kwiecień 

2022 

 

Podwalska Aleksandra 

Zajęcia wspomagające naukę czytania i pisania 

wg B. Rocławskiego – GLOTTODYDAKTYKA 

doradztwo i instruktaż dla rodziców 

Uczniowie klas I – IV wraz  

z rodzicami 

inne zajęcia  

o charakterze 

terapeutycznym 

Wg planu zajęć –  

od III 2022 do VI 2022 

Wydra Mariola 

Arteterapia w budowaniu odporności 

psychicznej, regulacji emocji u dzieci  doradztwo 

i instruktaż dla rodziców 

Uczniowie klas III – IV Warsztaty Wg planu zajęć 

5 spotkań od IX 2021 do 

IV 2022 

Bielawska Magdalena 

Zajęcia edukacyjne „Przyjazna ortografia” – 

podniesienie poziomu znajomości ortografii, 

doskonalenie sprawności ortograficznej, 

usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych 

 

Uczniowie klas IV – V z grupy 

ryzyka trudności w poprawnym 

pisaniu 

zajęcia korekcyjno  

kompensacyjne 

Wg planu zajęć –  

od IX/X 2021 do IV 2022 

Kowalewska Anna 

Trening pewności siebie – kształtowanie 

umiejętności radzenia sobie z przemocą 

rówieśniczą  

Uczniowie klas IV - VI grupowe zajęcia 

terapeutyczne 

Po zebraniu się grupy – 

cykl spotkań – 

ferie zimowe 2022 

Tasarz Eliza 

Walczak Aleksandra 

Punkt konsultacyjny w Suszu: 

Białek Katarzyna 

Cieszewska Joanna 

 



Efektywne uczenie się (konsultacje mające na 

celu rozwijanie umiejętności uczenia się)   

 

Uczniowie klasy IV – VIII 

Uczniowie szkoły 

ponadpodstawowej 

 

Indywidualne 

konsultacje 

specjalistyczne 

Wg planu zajęć 

3 spotkania 

od IX 2021 do IV 2022 

Grossmann Mariusz 

Walczak Aleksandra 

Znajdź przyjaciela – indywidualny trening TUS 

dla nastolatków (konsultacje mające na celu 

rozwijanie umiejętności społeczne) 

Uczniowie klas VI - VIII Indywidualny trening  

ze specjalistą 

Wg planu zajęć –  

od IX/X 2021 do VI 2022 

Bielawska Magdalena 

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach  

(TSR) – trudności emocjonalne, wychowawcze 

Uczniowie szkół podstawowych 

wraz z rodzicami 

Indywidualne 

konsultacje 

specjalistyczne 

Wg planu zajęć –  

od IX 2021 do VI 2022 – 

cykl spotkań 

terapeutycznych 

Bielawska Magdalena 

Kowalewska Anna 

Tasarz Eliza 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – 

społeczne  

 

Uczniowie klas VII – VIII grupowe zajęcia 

terapeutyczne 

Po zebraniu się grupy – 

cykl 6 spotkań po 2 

godziny 

 

Rynkowska – Gabriel Magdalena 

Woźniak Ewelina 

Grupa rozwoju osobistego dla młodzieży 

(poznane siebie i swoich zasobów, projektowanie 

swojej przyszłości) 

Uczniowie klas II – III LO/ 

TECHNIKUM 

grupowe zajęcia 

terapeutyczne 

Po zebraniu się grupy – 

cykl 5 spotkań po 2 

godziny 

Surdykowska Edyta 

„Poznanie siebie drogą do kreowania własnej 

przyszłości” – działania z zakresu doradztwa 

edukacyjno – zawodowego dla uczniów  

Uczniowie szkół 

ponadpodstawowych 

grupowo zajęcia  

z zakresu doradztwa 

edukacyjno – 

zawodowego 

 

Warsztaty, po zebraniu 

się grupy – cykl 6 

spotkań po 1,5 godziny 

Kowalewska Anna 

„Przygotowuję się do wyboru zawodu i szkoły” 

– porady, konsultacje z zakresu doradztwa 

edukacyjno - zawodowego  

Uczniowie klas VII Porady bez badań Wg planu zajęć –  

od IX 2021 do VI 2022 

Kowalewska Anna 

„Świadomie wybieram zawód” – porady, 

konsultacje z zakresu doradztwa edukacyjno - 

zawodowego 

Uczniowie klas VIII Porady bez badań Wg planu zajęć –  

od IX 2021 do VI 2022 

Kowalewska Anna 

Poznaj swoje zasoby. Świadomie wybierz 

przyszłość – porady, konsultacje z zakresu 

doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów 

ze SPE 

Uczniowie klas VIII Porady bez badań Wg planu zajęć –  

od IX 2021 do VI 2022 

Kowalewska Anna 

Porady, konsultacje, terapia psychologiczna - 

zaburzenia emocjonalne (lęk uogólniony, napady 

paniki, fobie, mutyzm), zaburzenia nastroju, 

zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, tiki 

 

Uczniowie szkoły podstawowej  

i ponadpodstawowej 

Indywidualne w nurcie 

poznawczo - 

behawioralnym 

Wg planu zajęć –  

od IX 2021 do VI 2022 

Cieszewska Joanna – punkt 

diagnostyczno – konsultacyjny  

w Suszu 

 



Porady, konsultacje, terapia psychologiczna - 

zaburzenia emocjonalne 

Uczniowie szkoły podstawowej  

i ponadpodstawowej 

Indywidualne w nurcie 

psychodynamicznym 

Wg planu zajęć –  

od IX 2021 do VI 2022 

Nierzwicka Małgorzata 

 

Porady, konsultacje, terapia psychologiczna - 

problemy emocjonalne, trudności z radzeniem 

sobie ze stresem, obniżona samoocena, problemy 

wychowawcze 

 

Uczniowie szkoły podstawowej  

i szkoły ponadpodstawowej 

Indywidualne Wg planu zajęć –  

od IX 2021 do VI 2022 

Surdykowska Edyta 

Woźniak Ewelina 

 

Porady, konsultacje, terapia psychologiczna - 

problemy emocjonalne, trudności z radzeniem 

sobie ze stresem, obniżona samoocena, problemy 

wychowawcze, uzależnienia behawioralne 

Uczniowie szkoły podstawowej  

i szkoły ponadpodstawowej 

Indywidualne Wg planu zajęć –  

od IX 2021 do VI 2022 

Grossmann Mariusz 

Porady, konsultacje, terapia psychologiczna - 

problemy emocjonalne, wychowawcze, 

rozwojowe, mutyzm 

 

Uczniowie szkoły podstawowej  

i szkoły ponadpodstawowej 

Indywidualne Wg planu zajęć –  

od IX 2021 do VI 2022 

Tasarz Eliza 

Podwalska Aleksandra 

 

Porady, konsultacje, terapia psychologiczna - 

trudności emocjonalne, problemy wychowawcze, 

negatywny wpływ nowych technologii na 

funkcjonowanie dziecka/ ucznia, zagrożenia 

związane  

z nowymi technologiami (w tym urządzeniami 

emitującymi pola elektromagnetyczne) 

Uczniowie szkoły podstawowej  

i ponadpodstawowej 

Indywidualne Wg planu zajęć –  

od IX 2021 do VI 2022 

Grossmann Mariusz 

Porady, konsultacje, terapia psychologiczna - 

problemy emocjonalne, zaburzenia zachowania, 

trudności wynikające ze zdiagnozowanego 

autyzmu, Zespołu Aspergera  

Dzieci w wieku przedszkolnym, 

uczniowie szkół podstawowych  

i szkół ponadpodstawowych 

Indywidualne Wg planu zajęć –  

od IX 2021 do VI 2022 

Bielawska Magdalena 

Nierzwicka Małgorzata 

Porady, konsultacje dla uczniów 

przeżywających trudności w związku z 

powrotem do szkoły po izolacji społecznej  

Uczniowie szkoły podstawowej  

i ponadpodstawowej 

Indywidualne Wg planu zajęć –  

od IX 2021 do VI 2022 

Bielawska Magdalena 

Porady, konsultacje, terapia rodzinna - 

problemy emocjonalne, zaburzenia zachowania, 

młodzież w kryzysie rozwojowym 

 

Uczniowie szkół podstawowych  

i szkół ponadpodstawowych 

Indywidualne lub  

terapia rodziny 

Wg planu zajęć –  

od IX 2021 do VI 2022 

Nierzwicka Małgorzata 



 


