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Oferta Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łęcznej - Szkoła Ponadgimnazjalna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej
realizuje w powiecie łęczyńskim zadania
wiodącego ośrodka
koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego

Ośrodki te utworzone zostały w kraju w ramach programu
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Podstawę do tego dała
uchwała Rady Ministrów podjęta na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r.
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
Program przewidziany jest do realizacji do 2026 r., natomiast jego plan
finansowy ustalony został do 2021r. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017r. w sprawie szczegółowych zadań
wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. z
2017r. poz.1712) realizuje on następujące zadania:
1. Udziela rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej
problemów rozwojowych dziecka.
2. Wskazuje właściwe dla dziecka i jego rodziny formy
kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności
rehabilitacyjnej,
terapeutycznej,
fizjoterapeutycznej,
psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.
3. Wskazuje jednostki udzielające specjalistycznej pomocy dzieciom
4. Organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
5. Koordynuje korzystanie z usług specjalistów dostępnych na
obszarze powiatu.
W ramach projektu oferujemy dla dzieci, które nie uczęszczają do
szkoły następujące formy wsparcia:
 terapię pedagogiczną
 terapię logopedyczną
 integrację sensoryczną
 rehabilitację
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Przedszkole
Lp.

1

Temat

EEG Biofeedback

Forma

terapia

Miejsce

Czas

Prowadząca

poradnia

minimum 10
spotkao
1x w tygodniu
po 60 minut

mgr Anna Bytys
pedagog

x

x

Dla
uczniów

Dla
rodziców i
nauczycieli

2

Terapia uczniów ze specyficznymi
trudnościami w uczeniu się

terapia

poradnia

częstotliwośd w
zależności od
potrzeb, czas 60
minut

mgr Anna Bytys
pedagog
mgr Danuta
Szychta Zagwodzka
pedagog
mgr Anna
Makowska
pedagog

3

Poradnictwo wychowawcze,
psychoedukacja

praca
indywidualna lub
systemowa

poradnia

częstotliwośd w
zależności od
potrzeb, czas 60
minut

mgr Anna Bytys
pedagog

x

4

Program wychowawczo –
profilaktyczny „Golden Five”

szkolenie Rady
Pedagogicznej
szkolenie
realizatorów
programu,
Superwizja

szkoła

4x 3 godziny

mgr Anna Bytys
pedagog

x

5

Zarządzanie sobą w czasie

szkolenie Rady
Pedagogicznej

szkoła

2 godziny

mgr Anna Bytys
pedagog

x

6

Rozwiązywanie konfliktów

szkolenie Rady
Pedagogicznej

szkoła

2 godziny

mgr Anna Bytys
pedagog

x

7

Grupa wsparcia dla pedagogów i
psychologów szkolnych

grupa wsparcia

poradnia

1x miesiąc
2 godziny

mgr Anna Bytys
pedagog
mgr Barbara

x

x

8

Szkoła dla rodziców i
wychowawców:
cz.1 „Jak mówid, aby dzieci nas
słuchały….”,
cz.2 „Rodzeostwo bez
rywalizacji”,
cz.3 „Nastolatek”

warsztaty
psychoedukacyjne

poradnia,
szkoła

1x tydzieo
10 spotkao ,
3 godziny

mgr Anna Bytys
pedagog
mgr Grażyna
Paterek
psycholog
mgr Joanna
Dejko
psycholog
mgr Anna
Warszawska
psycholog
mgr Ewa Skrok
psycholog mgr
mgr Małgorzata
Zarzycka
pedagog

9

Trudności wychowawcze w
okresie dorastania

prelekcja

szkoła

45 minut

mgr Anna Bytys
pedagog

x

10

Interwencja kryzysowa w szkole

szkolenie Rady
Pedagogicznej

szkoła

2 godziny

mgr Anna Bytys
pedagog

x
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11

Samouszkodzenia u uczniów

szkolenie Rady
Pedagogicznej

szkoła

60 minut

mgr Anna Bytys
pedagog

x

12

Klimat szkoły i placówki

szkolenie Rady
Pedagogicznej

szkoła

2 godziny

mgr Anna Bytys
pedagog

x

13

Niebieskie karty w oświacie

szkolenie Rady
Pedagogicznej

szkoła

60 minut

mgr Anna Bytys
pedagog

x

x

14

Terapia logopedyczna

terapia

poradnia

wg potrzeb

mgr Małgorzata
Jaszcz
neurologopeda
mgr Agnieszka
Walczak
logopeda
mgr Elżbieta
Juszka logopeda
mgr Danuta
Szychta Zagwodzkaneur
ologopeda
mgr Magdalena
Ożóg
neurologopeda

15

Pomoc psychologiczna dla dzieci i
młodzieży z problemami
emocjonalnymi. Wsparcie dla
rodziców borykających się z
trudnościami wychowawczymi.

Spotkania
indywidualne/
rodzinne

poradnia

Wg potrzeb

Mgr Anna
Warszawska
psycholog

x

16

Jak zaplanowad karierę
zawodową?

warsztat

szkoła

2x 45min

mgr Grażyna
Paterek
psycholog

x

17

Wspomaganie uczniów z
Zespołem Aspergera w
środowisku szkolnym

prezentacja

poradnia

2 x 60 min

mgr Małgorzata
Zarzycka
pedagog

x

18

Zajęcia rozwijające umiejętności
komunikacji interpersonalnej

warsztat

szkoła

2 x 45 minut

mgr Joanna
Dejko psycholog

x

19

Coahing rodzicielski

warsztat

poradnia, szkoła

2 x miesiącu po 2
godziny

mgr Joanna
Dejko psycholog

x

20

Indywidualizacja wymagan
wobec ucznia

warsztat

poradnia, szkoła

3 x 45 minut

mgr Joanna
Dejko psycholog

x

21

Konsultacje

indywidualne

poradnia

każdy piątek
10.00 – 12.00

wszyscy
specjaliści

x

22

Psychoterapia poznawczo –
behawioralna

Młodzież, młodzi
dorośli

poradnia

Sesja - 50 minut

Monika
Ciechooska

23

Terapia to nie boli

warsztat

szkoła

1x45

mgr Katarzyna
Kuzioła
psycholog

x

24

Terapia kiedy potrzebujemy

prelekcja

szkoła

60 min

mgr Katarzyna
Kuzioła
psycholog

x
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25

Rodzina – tu rozwija się człowiek

prelekcja

szkoła

60 min

mgr Katarzyna
Kuzioła
psycholog

26

Konsultacje (punkty
konsultacyjne)

indywidualne

przedszkole

wg potrzeb

psycholodzy
pedagodzy

27

Trening pewności siebie

warsztat

poradnia

2x 5 godz

mgr Katarzyna
Kuzioła
psycholog

5

x

x

x

x

x
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Zgłoszenia na wybrane formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej należy dokonad na
załączonym formularzu do dn.: do 31.12.2018r.

……………………

……………………

Pieczątka placówki

Data

Zgłoszenie zapotrzebowania placówki na organizowanie przez Poradnię Psychologiczno –
Pedagogiczną w Łęcznej zajęcia (warsztaty, prelekcje itp.)

1. Temat wybrany z oferty Poradni
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
2. Osoba/y prowadząca/e
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
3. Inny temat, wg potrzeb Placówki
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
4. Uczestnicy (dzieci, uczniowie, rodzice i nauczyciele) oraz planowana liczba uczestników
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
5. Proponowany termin
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
6. Informacje dodatkowe
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
…………………
Podpis Dyrektora

Imię i nazwisko nauczyciela koordynującego spotkanie ……………………………………….
Kontakt telefoniczny ………………………………………
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Więcej informacji na naszej stronie internetowej

www.poradnialeczna.pl
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