
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) 
dla DZIECI/ UCZNIÓW realizowane poza terenem poradni psychologiczno – pedagogicznej 

Tematyka  Grupa odbiorców Forma zajęć  Czas trwania  Osoba/ osoby prowadzące  

 

Dzieci w wieku przedszkolnym  
Zabawy i ćwiczenia rozwijając słuch i uwagę 

słuchową (wzmacnianie funkcji słuchowych  

u dzieci) 

Dzieci 4-5 letnie Warsztaty 1 h Lewandowska Kinga 

Języczkowe przygody i inne bajeczki 

logopedyczne – zajęcia ogólnorozwojowe 

mające na celu wspieranie funkcji 

poznawczych (zajęcia z zakresu profilaktyki 

trudności rozwojowych dzieci) 

 

Dzieci 4-5 letnie Warsztaty realizowane w II 

półroczu roku szkolnego 

2021/2022 

1 h Mariola Wydra 

 

„Dzieci w … sieci” – zajęcia z zakresu 

profilaktyki mające na celu zapobieganie 

negatywnym skutkom korzystania z nowych 

technologii – edukacja dzieci w zakresie 

bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania  

z nowoczesnych technologii  

Dzieci odbywające obowiązkowe 

roczne przygotowanie przedszkolne 

(„0”) 

Warsztaty realizowane  

od grudnia 2021 roku 

1h Podwalska Aleksandra 

 

U – Wa – Ga – wspomaganie rozwoju uwagi  

u dzieci (zajęcia z zakresu edukacji dotyczącej 

ochrony zdrowia psychicznego dzieci  

i młodzieży) 

Dzieci odbywające obowiązkowe 

roczne przygotowanie przedszkolne 

(„0”) 

Warsztaty 1h Tasarz Eliza 

Przesiewowe komputerowe badania 

programem „Słyszę”, „Mówię” (badania 

profilaktyczne) 

 

Dzieci odbywające roczne 

obowiązkowe przygotowanie 

przedszkolne („0”) 

Badanie indywidualne  

o charakterze przesiewowym 

------ Rynkowska – Gabriel Magdalena 

Walczak Aleksandra 

Przesiewowe komputerowe badania 

programem „Widzę” (badania profilaktyczne) 
Dzieci odbywające roczne 

obowiązkowe przygotowanie 

przedszkolne („0”) 

 

Badanie indywidualne  

o charakterze przesiewowym 

------ Walczak Aleksandra 



 

 

Uczniowie szkół podstawowych (klasy I – VIII)  
Zabawy i ćwiczenia rozwijając słuch i uwagę 

słuchową (wzmacnianie funkcji słuchowych 

dzieci na starcie szkolnym) 

Uczniowie klas I szkoły 

podstawowej 

Warsztaty 1 h Lewandowska Kinga 

Akcja integracja – poznajemy się przez 

zabawę (zajęcia z zakresu edukacji dotyczącej 

ochrony zdrowia psychicznego dzieci  

i młodzieży) 

Uczniowie klas II szkoły 

podstawowej 

Warsztaty 1 h Białek Katarzyna 

Tasarz Eliza 

„Emocje – znam, nazywam, rozpoznaję” 

(zajęcia z zakresu edukacji dotyczącej ochrony 

zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży) 

Uczniowie klas II – III szkoły 

podstawowej 

 

Warsztaty 1 h Białek Katarzyna 

Cieszewska Joanna 

Trening Umiejętności Społecznych w pigułce 

(zajęcia z zakresu edukacji dotyczącej ochrony 

zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży)  

Uczniowie klas 

INTEGRACYJNYCH  

II SP i IV SP 

Warsztaty 1 spotkanie 2 h Nierzwicka Małgorzata 

Bezpieczeństwo w Internecie. Profilaktyka 

uzależnienia od Internetu i mediów 

społecznościowych (zagrożenia związane  

z nowymi technologiami w tym urządzeniami 

emitującymi pola elektromagnetyczne, (zajęcia  

z zakresu profilaktyki uzależnień dzieci  

i młodzieży) 

 

Uczniowie klas IV - VIII Warsztaty 1 h Grossmann Mariusz 

Życie bez używek. Profilaktyka uzależnień 

(zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień dzieci  

i młodzieży) 

Uczniowie klas VII Warsztaty 2 h Surdykowska Edyta 

Rynkowska – Gabriel  Magdalena 

Woźniak Ewelina 

Planowanie dalszej ścieżki edukacyjno – 

zawodowej (działalność informacyjno – 

szkoleniowa)    

Uczniowie klas VIII Prelekcja 1 h Kowalewska Anna 

Planowanie dalszej ścieżki edukacyjno – 

zawodowej. Warsztaty zawodoznawcze 

(udzielanie wsparcia młodzieży wymagającej 

pomocy w wyborze kierunku kształcenia  

i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery 

zawodowej) 

 

 

Uczniowie klas VIII Warsztaty 2 h Kowalewska Anna 



 

Uczniowie szkoły ponadpodstawowej 
Czy o już depresja? (zajęcia z zakresu edukacji 

dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego dzieci 

i młodzieży) 

Uczniowie szkół 

ponadpodstawowych 

Prelekcja 1 h Cieszewska Joanna 

Motywacja i efektywne uczenie się (warsztaty 

mające na celu rozwijanie umiejętności uczenia 

się)   

Uczniowie klas I szkoły 

ponadpodstawowej 

Warsztaty 2 h Grossmann Mariusz 

Stresss… można go oswoić (zajęcia z zakresu 

edukacji dotyczącej ochrony zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży) 

 

Uczniowie klas I szkoły 

ponadpodstawowej 

Warsztaty 2 h Kowalewska Anna 

Woźniak Ewelina 

W naszej klasie jest problem…  zajęcia 

integracja (zajęcia z zakresu edukacji dotyczącej 

ochrony zdrowia psychicznego dzieci  

i młodzieży) 

Uczniowie klas II szkoły 

ponadpodstawowej 

Warsztaty 3 h Cieszewska Joanna 

Profilaktyka uzależnień – jak mogę się 

zaopiekować sobą i własnymi emocjami by 

czerpać pewność z siebie, a nie z używek 

(zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień dzieci  

i młodzieży) 

Uczniowie klas III szkoły 

ponadpodstawowej 

Warsztaty 2 h Surdykowska Edyta 

Woźniak Ewelina 

Nie taki on straszny. Budowanie strategii 

odporności na stres przed maturą (zajęcia  

z zakresu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży) 

Uczniowie klas maturalnych Warsztaty 2 h Kowalewska Anna 

Woźniak Ewelina 

Planowanie dalszej ścieżki edukacyjno – 

zawodowej (działalność informacyjno – 

szkoleniowa)    

 

Uczniowie klas maturalnych Prelekcja 1 h Kowalewska Anna 

Planowanie dalszej ścieżki edukacyjno – 

zawodowej. Warsztaty zawodoznawcze 

(udzielanie wsparcia młodzieży wymagającej 

pomocy w wyborze kierunku kształcenia i 

zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery 

zawodowej) 

Uczniowie klas maturalnych Warsztaty 2 h Kowalewska Anna 

PONADTO:  

1. Kontynuacja działań - Katarzyna Białek, Aniela Florkiewicz, Magdalena Rynkowska-Gabriel, Danuta Klukowska: ONKURS 

„Czytam i rozumiem” – wzmocnienie kompetencji kluczowych (czytania cichego ze zrozumieniem tekstu) u uczniów klas III 



szkoły podstawowej – zainteresowane udziałem w konkursie klasy III szkoły podstawowej zgłaszają ich wychowawcy do końca  

X 2021 roku. 

 

2. Interwencje kryzysowe, mediacje, negocjacje – Cieszewska Joanna, Tasarz Eliza, Grossmann Mariusz  

(realizowane po wcześniejszym uzgodnieniu  z dyrektorem Poradni). 

 

 


