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                                Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego 
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                         tel./fax. (0-71) 30-33-923, 313-22-39 
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OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W OŁAWIE SKIEROWANA DO RODZICÓW  

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

  Podstawa prawna: 
 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz.532, ze zm. Dz. U. z 2017 r., poz. 1643).  

- Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-

pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199,ze zm. Dz. U. z2017 r., poz.1647).  

- Rozporządzenie 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 2017 r. poz. 1591). 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub 
wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1601). 

                                

Temat i forma pomocy: 

- porady 

- konsultacje: 
indywidualne, zbiorowe 

- warsztaty 

- szkolenia 

- wykłady 

- prelekcje 

- działalność informacyjna 

- mediacje 

- inne 

Grupa odbiorców: 

- rodzice małych dzieci 

- rodzice dzieci 5 -6 letnich 

- rodzice dzieci objętych edukacja 
wczesnoszkolną, 

- rodzice dzieci/uczniów klas IV – 

VIII szkół ponadpodstawowych, 

ponadpodstawowych  

Cele: 

- profilaktyka 

- psychoedukacja 

- rozwiązywanie problemów 
wychowawczych, dydaktycznych 

- pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

- wspomaganie. 
 

Specjalista: 

psycholog 

psychoterapeuta 

pedagog 

terapeuta pedagogiczny 

doradca zawodowy 

neuroterapeuta 

logopeda. 
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Elżbieta Brezdeń    Logopeda 
Porady i konsultacje 

indywidualne, także 

telefoniczne z 

wykorzystaniem np. 

nagrań  filmowych. 

 

Wsparcie dla rodziców dzieci  

niepełnosprawnych, użytkowników 

AAC, w tym szczególnie 

użytkowników PECS objętych 

pomocą przez PPP. 

 

 

 

- Pomoc dla rodziców dzieci 
małych do 4 r. ze 

zdiagnozowanym opóźnieniem w 

rozwoju mowy z zastosowaniem 

strategii stymulacji mowy wg 

PCI 

Wspomaganie, pomoc w rozwiązywaniu 

problemów edukacyjnych 

spowodowanych ciężkimi zaburzeniami 

językowo- komunikacyjnymi u ich dzieci 

 

- włączenie domu do stymulacji rozwoju 
mowy u dzieci, przez właściwy model 

komunikowania się z dziećmi. 

E. Brezdeń- logopeda 

Dzień Otwarty Diagnoz 

Logopedycznych:  

konsultacje logopedyczne 

dzieci w wieku 1-3 lat, 

również z wykorzystaniem 

materiału filmowego 

przygotowanego przez 

rodziców (zabawa  

z dzieckiem). 

Rodzice małych dzieci Działania profilaktyczne w celu wykrycia 

opóźnień w  rozwoju odbioru i nadawania 

mowy u małych dzieci. 

E. Brezdeń- logopeda 

Instruktaże do pracy  

z dziećmi w domu, 

przekazywane podczas 

terapii logopedycznej  

w gabinecie. 

Rodzice dzieci objętych terapią Utrwalanie i generalizowanie uzyskanych 

umiejętności językowo- 

komunikacyjnych dzieci w domu 

E. Brezdeń- logopeda 

Konsultacje dla dzieci  

z problemami w czytaniu  

i pisaniu oraz opóźnionym 

rozwojem mowy. 

Rodzice dzieci objętych objętych 

edukacją szkolną. 

Psychoedukacja. 

Wspomaganie. 

Elżbieta Brezdeń. 
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Konsultacje prowadzone 

w ramach Europejskiego 

Tygodnia Świadomości 

Dysleksji”: 

- „Jak wspierać  
i skutecznie pomagać 

dzieciom i uczniom  

ze specyficznymi 

trudnościami w nauce 

czytania, pisania”. 

Rodzice/opiekunowie. Psychoedukacja. Elżbieta Brezdeń. 

Aleksandra 

Bronowicka  

  Psycholog / 

Neuroterapeuta 
Szkoła umiejętności  

dla rodzica- program 

skierowany do rodziców 

uczniów uczestniczących 

w zajęciach 

terapeutycznych oraz 

zainteresowanych 

wspieraniem rozwoju 

emocjonalnego własnych 

dzieci. 

Rodzice Psychoedukacja, porady, konsultacje, 

konsultacje telefoniczne,  

Aleksandra Bronowicka 

Trudności adaptacyjne 

dziecka rozpoczynającego 

edukację w  przedszkolu  

i  szkole. 

Stawianie granic dziecku - 

konsekwencja  

w wychowaniu. 

Znaczenie relacji 

rodzinnych dla rozwoju 

emocjonalnego dziecka. 

Jak pracować z dzieckiem 

w domu, jak redukować 

negatywne zachowania, 
emocje. 

Rodzice Psychoedukacja Aleksandra Bronowicka 
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Rozmowy, spotkania   

indywidualne wspierające 

podejmowanie decyzji 

edukacyjnych  

i zawodowych uczniów. 

Rodzice Doradztwo zawodowe Aleksandra Bronowicka 

Aleksandra 

Bagińska 

  

Psycholog 

Punkt konsultacyjny  

dla rodziców dzieci, które 

nie osiągnęły gotowości 

szkolnej, odroczonych  

od realizacji obowiązku 

szkolnego. 

Rodzice. Wsparcie psychologiczno- pedagogiczne. Aleksandra Bagińska- 

psycholog 

Konsultacje, rozmowy, 

indywidualne spotkania. 

Rodzice. Wspomaganie. 

Psychoedukacje. 

Rozwiązywanie problemów 

wychowawczych. 

Aleksandra Bagińska- 

psycholog 

Instruktaże- 

przekazywanie 

materiałów, ćwiczeń 

wskazówek do pracy  

z dzieckiem w domu. 

Rodzice dzieci objętych terapią. Psychoedukacja. 

Wspomaganie. 

Aleksandra Bagińska 

Marta Franczak 
  

Psycholog 

Wykład/prelekcja: 

„Adaptacja dziecka  

w przedszkolu”. 

Rodzice dzieci rozpoczynających 

przedszkole 

Psychoedukacja. 

Wspomaganie. 

Marta Franczak  

Agata Piotrowska 

 

Wykład/prelekcja: 

„Mamo, tato- zobaczcie 

jak się rozwijam -  

na temat wspierania 

prawidłowego rozwoju 

psychoruchowego oraz 

rozwoju  mowy dzieci”. 

Rodzice dzieci w wieku 

przedszkolnym  

i wczesnoszkolnym. 

Psychoedukacja. 

Wspomaganie. 

Marta Franczak 

Agata Piotrowska 
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Konsultacje/ warsztaty 

(w miarę możliwości) 

Zagrożenia związane  

z uzależnieniami  

od substancji i czynności. 

Rodzice dzieci ze szkoły 

podstawowej i ponadpodstawowej 

Wspomaganie. 

Psychoedukacje. 

Rozwiązywanie problemów 

wychowawczych. 

Marta Franczak 

Małgorzata 

Kruszakin 

  Pedagog / 

Psychoterapeuta 
Działalność informacyjna Rodzice, opiekunowie, Wspomaganie, przekazywanie informacji 

dt. placówek pomocowych, 

Zamieszczanie na stronie poradni 

artykułów dla rodziców i opiekunów  

dt. wychowania, opieki, nauki, radzenia 

sobie z problematycznymi zachowaniami 

dzieci. 

M. Kruszakin 

Porady bez badań. Rodzice dzieci / uczniów objętych 

edukacja na kolejnych poziomach. 

Wsparcie psychopedagogiczne. Małgorzata Kruszakin 

Konsltacje, porady. 

 

Rodzice dzieci 6 – 7 letnich oraz 

klas I – III szkoły podstawowej. 

Psychoedukacja. 

Wspomaganie. 

Małgorzata Kruszakin 

Konsultacje indywidualne Rodzice dzieci objętych terapią  

na terenie PPP. 

Rodzice dzieci wymagający 

wsparcia w sytuacjach 

kryzysowych, 

Wsparcie psychopedagogiczne, 

terapeutyczne,  

Wspomaganie rozwoju  prezentację  

pomocy, materiałów edukacyjnych, stron 

internetowych, aplikacji  

Małgorzata Kruszakin 

Punkt diagnozy „ryzyka 

dysleksji” 

prowadzony w ramach 

Europejskiego Tygodnia 

Świadomości Dysleksji”. 

Rodzice dzieci 6 – 7 letnich oraz 

klas I – III szkoły podstawowej. 

Psychoedukacja. 

Wspomaganie. 

Małgorzata Kruszakin 

Beata Kuczyńska - 

Gigołła 

  
Pedagog/Terapeuta 

Indywidualna pomoc 

w formie: 

- porad, 

- konsultacji 

- instruktażu. 

Rodzice małych dzieci i uczniów Indywidualna pomoc dla rodziców: 

- pomoc dziecku w nauce, 

- psychoedukacja, 

- analiza i korekta systemu 
wychowawczego, 

- pomoc w rozwiązywaniu konfliktów  

Beata Kuczyńska - Gigołła 
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z dziećmi 

Prowadzenie punktu 

konsultacyjnego. 

Rodzice dzieci w wieku szkolnym Pomoc w rozwiązywaniu problemów 

edukacyjnych, wychowawczych 

Beata Kuczyńska-Gigołła 

Indywidualne, 

telefoniczne i online 

konsultacje. 

rodzice Konsultacje dotyczące: 

- rozwoju dziecka, 

- funkcjonowania w środowisku, 

- rozwiązywania problemów 
wychowawczych, 

- trudności w nauce 

Beata Kuczyńska-Gigołła 

Mediacje. Rodzice/dzieci Pomoc przy rozwiązywaniu problemów w 

sytuacjach konfliktu rodzic- dziecko, 

poprawa relacji 

Beata Kuczyńska-Gigołła 

Konsultacje. Rodzice 6 i 7- latków Konsultacje dla rodziców w sprawie 

dojrzałości szkolnej 

Beata Kuczyńska-Gigołła 

Działalność 

informacyjna.  

rodzice Udzielanie informacji o formach pomocy 

oferowanej przez Poradnię, procedurach 

kierowania spraw na zespół orzekający 

Beata Kuczyńska-Gigołła 

Punkt diagnozy „ryzyka 

dysleksji” 

prowadzony w ramach 

Europejskiego Tygodnia 

Świadomości Dysleksji”. 

Rodzice dzieci 6 – 7 letnich oraz 

klas I – III szkoły podstawowej. 

Psychoedukacja. 

Wspomaganie. 

Beata Kuczyńska-Gigołła 

Agata Piotrowska   Logopeda 
Wykład/Prelekcja: 

„Mamo, tato zobaczcie 

jak się rozwijam” – 

wspieranie 

prawidłowego rozwoju 

psychoruchowego 

oraz rozwoju mowy). 

Rodzice dzieci w wieku 

przedszkolnym. 

Psychoedukacja. Agata Piotrowska 

Dzień  Diagnoz  

i Konsultacji 

Logopedycznych 2021: 

Stosowanie obserwacji 

kierowanej  

z wykorzystaniem 

kwestionariusza 

Zainteresowani rodzice dzieci w 

wieku (1-3 r. ż), których rozwój 

psychomotoryczny i mowy budzi 

niepokój. 

Profilaktyka. 

Psychoedukacja. 

Wsparcie i wspomaganie. 

Agata Piotrowska 

Anna Poparda - Amrogowicz 

Elżbieta Brezdeń 

Agata Piotrowska 
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KIRMIK (IBE) w celu 

wykrycia opóźnień  

w rozwoju odbioru  

i nadawania mowy.  

Wykład/Prelekcja  

dla rodziców dzieci 

rozpoczynających 

przedszkole na temat 

adaptacji.  

„Adaptacja dziecka 3-

letniego do przedszkola”. 

Rodzice dzieci 3 letnich, 

rozpoczynających edukację 

przedszkolną.  

Psychoedukacja. 

Wspomaganie. 

 

Agata Piotrowska  

Punkt diagnozy „ryzyka 

dysleksji” prowadzony  

w ramach Europejskiego 

Tygodnia Świadomości 

Dysleksji”. 

Rodzice dzieci 6 – 7 letnich oraz 

klas I – III szkoły podstawowej. 

Psychoedukacja. 

Wspomaganie. 

Agata Piotrowska 

Anna Mazur -

Grasza 
  

Psycholog / 

Neuroterapeuta 
Pomoc i wsparcie  

dla rodziców dzieci z 

zachowaniami 

problemowymi, 

- spotkania konsultacyjne,  

- poradnictwo, 

psychoedukacja w celu 

poprawy komunikacji  

z dzieckiem, 

Rodzice/opiekunowie dzieci  

z zachowaniami problemowymi. 

 

 

 

 

 

 

Wsparcie dla rodziców, podnoszenie  

ich kompetencji wychowawczych, pomoc 

w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, 

jak radzić sobie ze złością, obawami  

i lękami. 

Anna Mazur-Grasza 

Interwencje kryzysowe - 

spotkania wspierające  

w sytuacjach nagłych  

i kryzysowych. 

Rodzice/opiekunowie i 

rodzeństwo.  

Wsparcie i pomoc psychologiczna  

w sytuacjach kryzysowych. 

Anna Mazur-Grasza 

Działania mediacyjne  
w sytuacji konfliktów  

i nieporozumień między:  

- rodzicami, dzieckiem  
a szkołą, 

Rodzice/opiekunowie. Wsparcie i pomoc w rozwiązaniu sytuacji 

konfliktowej w szkole, 

Budowanie dobrej relacji z nastolatkiem, 

Jak radzić sobie z emocjami. 

Anna Mazur-Grasza 
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Porady bez badań i 

konsultacje indywidualne 

dla rodziców i opiekunów 

Rodzice/opiekunowie. Rozpoznawanie potrzeb i problemów 

rodziców i poszukiwanie dla nich 

ukierunkowanej pomocy i wsparcia.   

Anna Mazur-Grasza 

Punkt Konsultacyjny 

Wspierania Uzdolnień  

i Zainteresowań. 
 

Punkt Konsultacyjny 

Terapii EEG-

biofeedback. 

Rodzice/opiekunowie. Wsparcie w pomocy dziecku  

- z uzdolnieniami, 

- z problemami rozwojowymi. 

Anna Mazur-Grasza 

Porady, konsultacje dla 

rodziców dzieci 

rozpoczynających 

obowiązek szkolny. 

Rodzice/opiekunowie. Wsparcie rodziców w podjęciu decyzji o 

rozpoczęciu bądź odroczeniu realizacji 

obowiązku szkolnego. 

Anna Mazur-Grasza 

Punkt diagnozy „ryzyka 

dysleksji” 

prowadzony w ramach 

Europejskiego Tygodnia 

Świadomości Dysleksji”. 

Rodzice dzieci 6 – 7 letnich oraz 

klas I – III szkoły podstawowej. 

Psychoedukacja. 

Wspomaganie. 

Anna Mazur-Grasza 

Małgorzata 

Miętkiewicz 

  
Pedagog 

Punkt konsultacyjny  

dla rodziców dzieci 

mających trudności  

w nauce. 

 

Rodzice dzieci objętych I etapem 

edukacji. 

Rodzice uczniów klas IV-VIII, 

szkół ponadpodstawowych. 

 

Rozwiązywanie bieżących problemów, 

omawianie spraw dzieci będących  

pod opieką poradni, ustalanie dalszych 

działań pomocowych,  instruktaż pracy  

z dzieckiem w domu. 

Małgorzata Miętkiewicz 

Punkt konsultacyjny  

dla rodziców małych 

dzieci.  

 

Rodzice dzieci od 0 do 6 roku 

życia. 

 

- pomoc rodzicom w ocenie rozwoju 
dziecka, ustalanie dalszych działań 

pomocowych w zależności  

od zdiagnozowanego problemu, 

ukierunkowanie dalszych działań 

rodziców 

Małgorzata Miętkiewicz 

Konsultacje  

dla rodziców  

w placówkach w ramach 

dyżurów. 

Rodzice objętych I etapem edukacji 

- rodzice uczniów klas IV-VIII, 

szkół ponadpodstawowych. 

- rozwiązywanie bieżących problemów, 

omawianie spraw dzieci będących pod 

opieką poradni, ustalanie dalszych 

działań pomocowych,  instruktaż pracy 

z dzieckiem w domu, 

Małgorzata Miętkiewicz 
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Konsultacje telefoniczne 

dla rodziców. 

Rodzice dzieci od 0 do 6 roku 

życia. 

Rodzice objętych I etapem 

edukacji. 

Rodzice uczniów klas IV-VIII, 

szkół ponadpodstawowych. 

- rozwiązywanie bieżących problemów, 
omawianie spraw dzieci będących pod 

opieką poradni, ustalanie dalszych 

działań pomocowych,  instruktaż pracy 

z dzieckiem w domu, 

Małgorzata Miętkiewicz 

Punkt diagnozy „ryzyka 

dysleksji” 

prowadzony w ramach 

Europejskiego Tygodnia 

Świadomości Dysleksji”. 

Rodzice dzieci 6 – 7 letnich oraz 

klas I – III szkoły podstawowej. 

Psychoedukacja. 

Wspomaganie. 

Małgorzata Miętkiewicz 

Marzena 

Mondzelewska 

  

Psycholog 

„Stres - wszystko  

o przyczynach, 

mechanizmach  

i skutkach”. 

 Rodzice uczniów   klas IV-VIII Profilaktyka. 

Psychoedukacja. 

 

Marzena Mondzelewska 

ABC zachowania - wg 

programu C.Sutton. 

 Rodzice małych dzieci 

rodzice objętych edukacją 

wczesnoszkolną. 

Rozwiązywanie problemów 

wychowawczych. 

 

Marzena Mondzelewska 

Terapeutyczna moc 

bajek”. 

Rodzice małych dzieci. Profilaktyka. 

Psychoedukacja. 

Rozwiązywanie problemów 

wychowawczych. 

Wspomaganie. 

Marzena Mondzelewska 

Jak przygotować dziecko 

do roli ucznia. 

Rodzice dzieci 5 – 6 letnich. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. 

Wspomaganie. 

 

Marzena Mondzelewska 

Halina Pawińska   Pedagog/Terapeuta 

„Program Pomocowy  

dla rodziców uczniów 

objętych działaniami  

w ramach diagnozy  

w PP-P”. 

Rodzice. Profilaktyka. 

Psychoedukacja. 

Rozwiązywanie problemów 

edukacyjnych. 

Halina Pawińska 
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Punkt diagnozy „ryzyka 

dysleksji” 

prowadzony w ramach 

Europejskiego Tygodnia 

Świadomości Dysleksji”. 

Rodzice dzieci 6 – 7 letnich oraz 

klas I – III szkoły podstawowej. 

Psychoedukacja. 

Wspomaganie. 

Halina Pawińska 

Konsultacje prowadzone 

w ramach Europejskiego 

Tygodnia Świadomości 

Dysleksji”: 

„Sposoby wsparcia  

i skutecznej pomocy 

dzieciom i uczniom  

ze specyficznymi 

trudnościami w nauce 

czytania, pisania, 

matematyki”. 

Rodzice/opiekunowie. Psychoedukacja. Halina Pawińska 

Spotkania 

psychoedukacyjne  

dla rodziców, porady  

bez badań, instruktaże 

wychowawcze. 

Zakres tematyczny: 

- Dziecko  
ze specyficznymi 

trudnościami w uczeniu 

się, 

- Popularyzacja działań 

Poradni. 

- Promowanie zajęć 

rozwijających 

zdolności, 

zainteresowania. 

- Rozmowy, instruktaże, 

teleporady. 

Rodzice. Podniesienie wiedzy o potrzebach 

rozwojowych dziecka, zagrożeniach 

rozwoju, przyczyn niepowodzeń 

szkolnych i trudności edukacyjnych, 

rozwiązywanie problemów, szybka 

interwencja w kryzysie. 

Podniesienie kompetencji 

wychowawczych i opiekuńczych, 

wsparcie w nauce własnego dziecka. 

Halina Pawińska  
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Anna Poparda-

Amrogowicz 
  Pedagog 

Prelekcja: 

„Jak zapewnić dziecku 

pomyślny start  

w przedszkolu?” 

(adaptacja dzieci  

3 letnich do edukacji 

przedszkolnej). 

Rodzice małych dzieci. Profilaktyka. 

Psychoedukacja. 
Anna Poparda - Amrogowicz 

Prelekcja: 

Mamo, tato zobaczcie, 

jak się rozwijam – | 

na temat wspierania 

prawidłowego rozwoju 

psychoruchowego oraz 

rozwoju mowy  

(przedszkola, oddział 

przedszkolny). 

Rodzice dzieci przedszkolnych  

i wczesnoszkolnych. 
- Psychoedukacja 

- rozwiązywanie problemów 

wychowawczych 

- wsparcie psychologiczno-pedagogiczne 

- wspomaganie 

Anna Poparda - Amrogowicz 

Agata Piotrowska 

Marta Franczak 

Rozmowy, instruktaże, 

teleporady.   Anna  Poparda-Amrogowicz 

Obserwacje dzieci  

w placówce na wniosek 

rodziców 

  Anna  Poparda-Amrogowicz 

Punkt diagnozy „ryzyka 

dysleksji” 

prowadzony w ramach 

Europejskiego Tygodnia 

Świadomości Dysleksji”. 

Rodzice dzieci 6 – 7 letnich oraz 

klas I – III szkoły podstawowej. 

Psychoedukacja. 

Wspomaganie. 

Anna  Poparda-Amrogowicz 
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Ewa Walejewska   Pedagog / Doradca 

zawodowy  
Potrzeby emocjonalne  

społeczne dzieci  

w sytuacjach trudnych 
(choroba dziecka, choroba 

członków rodziny, 

rozstanie rodziców, 

zmiana warunków 

życiowych, zagrożenia 

epidemiologiczne) - 

porady, konsultacje 

indywidualne, instruktaż 

Rodzice uczniów szkół podst. Psychoedukacja, wsparcie 

psychologiczno- pedagogiczne. 

Ewa Walejewska 

Wybory zawodowe 
mojego dziecka- porady, 

konsultacje 

Rodzice uczniów kl. VIII oraz 

szkół ponadpodstawowych 

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Ewa Walejewska 

Danuta Troska   Doradca zawodowy 

Indywidualne 

konsultacje dla rodziców 

uczniów korzystających  

z indywidualnych porad 

zawodowych; 

Rodzice uczniów szkół 

ponadpodstawowych. 

Wspieranie rodziców pomagających  

w wyborach zawodowych swoim 

dzieciom.  

Danuta Troska 

Spotkania z rodzicami: 

 „ Jak wspierać dziecko  

w planowaniu ścieżki 

edukacyjno-zawodowej” 

(zgodnie  

z zainteresowaniem  

i oczekiwaniami ze strony 

rodziców). 

Rodzice uczniów szkół 

ponadpodstawowych. 

Promowanie działań doradczych oraz 

wspieranie  rodziców pomagających w 

wyborach zawodowych swoim dzieciom. 

Udostępnianie rodzicom informacji 

zawodowej 

Danuta Troska 
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Jolanta 

Szuszkiewicz 
  Pedagog 

Konsultacje:  

- zapobieganie 
niepowodzeniom 

szkolnym, 
 

- wsparcie dziecka 
przeżywającego 

trudności szkolne,  
 

- problemy 
wychowawcze, 

 

- wczesne wspomaganie 
rozwoju, 

 

- wspomaganie dzieci  
i młodzieży w wyborze 

ścieżki kształcenia. 

 

Rodzice małych dzieci. 

 

Rodzice dzieci 5 – 6 letnich. 

 

Rodzice objętych edukacją 

wczesnoszkolną. 

 

Rodzice uczniów klas IV-VIII, 

szkół ponadpodstawowych. 

Profilaktyka. 

Psychoedukacja. 

Rozwiązywanie problemów 

wychowawczych. 

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. 

Wspomaganie. 

 

Jolanta Szuszkiewicz   

„Pozytywna dyscyplina- 

jako sposób  

na wychowanie” –     

- warsztaty na terenie   
(w grupach 4-6 osób) 

- materiał informacyjny 
dla rodziców. 

Rrodzice dzieci 5 – 6 letnich. 

Rodzice objętych edukacją 

wczesnoszkolną. 

 

Rozwiązywanie problemów 

wychowawczych. 

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. 

Wspomaganie. 

Profilaktyka. 

Jolanta Szuszkiewicz  

                  Opracowanie: 
                                                                                                                                                                   Halina Pawińska 

                                                                                                                                                                               

Wicedyrektor POPPPiDM 

 w Oławie 

 

Wspomaganie przedszkoli, szkół, placówek oświatowych w ramach oferty skierowanej do rodziców zatwierdzonej podczas 

posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 11 września 2020 roku. 

 


