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                                Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego 
                          pl. Zamkowy 18, 55-200 Oława 

                         tel./fax. (0-71) 30-33-923, 313-22-39 
                        e-mail: sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl,  sekretariat-poradnia@poradnia.olawa.pl 

 
 

      

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W OŁAWIE SKIEROWANA DO UCZNIÓW W ROKU 

SZKOLNYM 2020/2021 

  Podstawa prawna: 
 

 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. z 2017 r., poz.1647).  

 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 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 z 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). 

                                 

Lp. Forma pomocy oraz nazwa 

realizowanego programu 

autorskiego/własnego/ 

standardowego: 

 porady 

 konsultacje: indywidualne, 
zbiorowe 

 terapia psychologiczna, 

 psychoterapia, 

 terapia EEG biofeedback, 

 terapia logopedyczna, 

 terapia pedagogiczna, 

Grupa odbiorców: 

 

 

 

 dzieci do 5 roku życia, 

 dzieci 5 – 6 letnie, 

 dzieci objęte I etapem 

edukacji – 

wczesnoszkolnej, 

 uczniowie klas IV-VIII,  

 uczniowie szkoły 

ponadpodstawowej.  

Cele: 

 

 

 

 profilaktyka 

 psychoedukacja 

 rozwiązywanie problemów 

wychowawczych 

 wsparcie psychologiczno-
pedagogiczne 

 wspomaganie 

 

Imię i nazwisko specjalisty: 

 

 

 

psycholog 

psychoterapeuta 

pedagog 

terapeuta pedagogiczny 

doradca zawodowy 

neuroterapeuta 

logopeda 
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 warsztaty 

 wykłady 

 prelekcje 

 działalność informacyjna 

 mediacje 

 inne  

 

 

 

 

 Aleksandra Bagińska   Psycholog 

 Indywidualna pomoc 

psychologiczna- zajęcia rozwijające 

kompetencje społeczno- emocjonalne 

dla dzieci  

z trudnościami emocjonalnymi, 

problemami w zachowaniu, 

doświadczających niepowodzeń 

szkolnych, mających trudności  

w relacjach z rówieśnikami. 

Dzieci i uczniowie. Wsparcie i pomoc 

psychologiczno- 

pedagogiczna. 

Rozwiązywanie problemów. 

 

 „Zanim pójdę do szkoły” - zajęcia 

wspierające dla dzieci odroczonych  

od realizacji obowiązku szkolnego, 

które nie osiągnęły gotowości 

szkolnej. 

Dzieci odroczone od 

realizacji obowiązku 

szkolnego. 

Wsparcie psychologiczno- 

pedagogiczne. 
Aleksandra Bagińska 

 

 „Naucz się uczyć” - zajęcia 

rozwijające umiejętność uczenia się. 

Uczniowie klas IV - VIII Pomoc psychologiczno- 

pedagogiczna w zakresie 

kształtowania i rozwijania 

zdolności związanych z 

uczniem się, 

zapamiętywaniem, 

organizowaniem własnej 

pracy, notowaniem. 

Aleksandra Bagińska 

 

 Konsultacje i porady. Dzieci i uczniowie. Wsparcie. Aleksandra Bagińska 
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Elżbieta Brezdeń  

 

 
 Logopeda/Neurologopeda 

1. Terapia logopedyczna: 

metody klasyczne, elementy metod: 

krakowskiej, gesty GORA, 

werbogesty. 

 Wykorzystywanie 

behawioralnego systemu 

motywowania (tabliczka 

motywacyjna, kontrakt)  

we współpracy z rodzicami. 

Elementy metody Warnkego- 

trening podstawowy, jako forma 

wspomagania terapii artykulacji.  
 

Pierwszeństwo mają dzieci, które nie 

korzystają z pomocy logopedycznej 

w żadnej placówce. 

Dzieci od 5 roku życia 

(oraz 4 - latki  potrafiące 

współpracować  

w warunkach 

pandemicznych) oraz 

dzieci 6-7 letnie, 

uczniowie szkół 

podstawowych   

i ponadpodstawowych. 

 

 

Terapia  indywidualna: wad 

artykulacyjnych( dyslalia),   

stymulacja rozwoju mowy  

u dzieci z samoistnym  

i  niesamoistnym 

opóźnieniem rozwoju mowy, 

w tym m.in  

niedokształceniem mowy  

o typie afazji, z APD. 

 

Elżbieta Brezdeń 

 Małgorzata Kruszakin   
Pedagog / 

Psychoterapeuta 
1. Psychoterapia dla dzieci  

z zaburzeniami zachowania  

i emocji. 

Uczniowie.  Wsparcie i pomoc 

psychopedagogiczna. 
Małgorzata Kruszakin 

2. 

3. 
Terapia dzieci z ADHD. 

Terapia dzieci z zaburzeniami 

lękowymi. 

Terapia dzieci z trudnościami 

szkolnymi, w tym w zakresie 

czytania i pisania. 

Dzieci / uczniowie. 

 

Wsparcie psycho-

pedagogiczne. 

Wspomaganie. 

Psychoedukacja. 

 

 

 

 Konsultacje ze specjalistami 

szkolnymi i innymi osobami 

pracującymi na rzecz dziecka  

i rodziny /asystenci, kuratorzy/. 

 Wymiana informacji  

na temat funkcjonowania 

dziecka/ ucznia   

w środowisku szkolnym  

i domowym 

Małgorzata Kruszakin 
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Anna Mazur-Grasza   

Psycholog  / 

Neuroterapeuta 
1. Terapia EEG Biofeedback. Dzieci i młodzież  

z zaburzeniami 

rozwojowymi, z Zespołem 

ADHD/ADD, dysleksją,  

z zaburzeniami 

emocjonalnymi. 

Profilaktyka. 

Wsparcie psychologiczne  

w sytuacji problemów na tle 

zaburzeń rozwojowych. 

Anna Mazur-Grasza 

2. Terapia HEG Biofeedback, AVS. Dzieci i młodzież  

z zaburzeniami 

rozwojowymi, z Zespołem 

ADHD/ADD, dysleksją,  

z zaburzeniami 

emocjonalnymi. 

Profilaktyka. 

Wsparcie psychologiczne  

w sytuacji problemów na tle 

zaburzeń rozwojowych. 

 

Anna Mazur-Grasza 

3. Terapia poznawczo-behawioralna: 

„Zaradny kot” – dzieci lękowe. 

„Zaradny kot w akcji” – dzieci 

nadpobudliwe psychoruchowo. 

„Trening umiejętności 

prospołecznych” – dzieci  

z zaburzeniami emocjonalno-

społecznymi i adaptacyjnymi. 

Dzieci z Zespołem 

ADHD/ADD. 

Wspomaganie. 

Profilaktyka. 
Anna Mazur-Grasza 

4. Terapia behawioralna: 

„Trening umiejętności 

prospołecznych” – dzieci  

z zaburzeniami emocjonalno-

społecznymi i adaptacyjnymi. 

Dzieci lękowe, nieśmiałe, 

Dzieci z Zespołem 

ADHD/ADD. 

Wspomaganie. Anna Mazur-Grasza 

5. Terapia psychologiczna. 

Terapia rodziny w kryzysie, 

terapia zaburzeń okresu 

dojrzewania. 

Dzieci i uczniowie  

z zachowaniami 

problemowymi. 

Profilaktyka. 

Terapia. Wspomaganie. 

Wsparcie psychologiczne  

w sytuacjach problemowych. 

Anna Mazur-Grasza 
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6. Zajęcia profilaktyczne dla dzieci  

i młodzieży realizowane na terenie 

szkół, przedszkoli i placówek  

w oparciu o programy: 

„Mamo, tato nie pal przy mnie”. 

„Dobry dotyk, zły dotyk”. 

„Tęcza rodzin”. 

„Trening umiejętności 

prospołecznych”  

„Dobry kolega – przyjaciel”. 

„Jak radzić sobie ze złością”. 

Dzieci i uczniowie 

kolejnych etapów 

edukacji. 

Profilaktyka. 

Psychoedukacja. 

Wsparcie 

psychopedagogiczne. 

Wspomaganie. 

 

Anna Mazur-Grasza 

 Beata Kuczyńska-Gigołła   Pedagog/Terapeuta 
1. Obserwacje 

dzieci/uczniów w szkołach  

i placówkach-na wniosek 

rodziców. 

Dzieci/uczniowie w wieku 

przedszkolnym  

i szkolnym. 

 

Wspomaganie, diagnoza. 

 
Beata Kuczyńska-Gigołła 

2. Badania komputerowe słuchu, 

wzroku, mowy z wykorzystaniem 

„Platformy do badania zmysłów”. 

Uczniowie 

szkół podstawowych. 

Zapobieganie 

niepowodzeniom szkolnym  

i ich konsekwencjom. 

Beata Kuczyńska-Gigołła 

3. Indywidualna terapia 

pedagogiczna 

 dla uczniów z  zaburzeniami typu 

dyslektycznego, 

 ze sprzężonymi trudnościami 

trudnościami w pisaniu  

i czytaniu. 

Uczniowie szkół 

podstawowych.  

Zapobieganie 

niepowodzeniom szkolnym  

i ich konsekwencjom. 

Beata Kuczyńska-Gigołła 

4. Zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne. 

Dzieci  

w wczesnoszkolnym.  

 Stymulowanie ogólnego 

rozwoju, usprawnianie 

zaburzonych funkcji 

percepcyjnych. 

Beata Kuczyńska-Gigołła 

5. Indywidualne poradnictwo 

edukacyjno-zawodowe. 

Uczniowie VIII klas szkół 
podstawowych i ostatnich 

klas szkół 

ponadpodstawowych. 

-pomoc w poznaniu 
preferencji i predyspozycji 

zawodowych, w wyborze 

szkoły, zawodu również 

uczniom z ograniczeniami 

zdrowotnymi. 

Beata Kuczyńska-Gigołła 
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6.  EEG Biofeedback. Uczniowie po diagnozie 

psychologiczno-

pedagogicznej ze 

wskazaniami 

medycznymi. 

 poprawa koncentracji 

uwagi, szybkości 

zapamiętywania. 

Beata Kuczyńska-Gigołła 

 

Agata Piotrowska   Pedagog/Logopeda 

1. Warsztaty logopedyczne: 

„Rerki, szumki, kapki, syczki tak 

ćwiczą nasze języczki” – warsztaty 

prowadzone w ramach ETŚD –  

2019 r. 

Uczniowie szkół 

podstawowych. 

Eliminowanie niepowodzeń 

szkolnych i ich 

konsekwencji. 

 

 Agata Piotrowska 

2. Indywidualna terapia 

logopedyczna. 

Dzieci w wieku 

przedszkolnym  

i wczesnoszkolnym  

nie objęte pomocą 

specjalistyczną  

w placówkach. 

Korygowanie wad wymowy, 

stymulowanie prawidłowego 

rozwoju. 

 Agata Piotrowska 

3. Dzień diagnoz logopedycznych – 

konsultacje logopedyczne dla dzieci 

w wieku 1 – 3 lat, w celu wykrycia 

opóźnień w rozwoju odbioru  

i nadawania mowy. 

Dzieci od 1 – 3 roku 

życia. 

Wspomaganie.  Agata Piotrowska 

 

Halina Pawińska    Pedagog /Neuroterapeuta 

1. Konkurs w ramach Europejskiego 

Tygodnia Świadomości Dysleksji. 

Uczniowie gimnazjum, 

 kl. V, VIII SP. 

Uczniowie szkół 

ponadgimnazjalnych. 

Profilaktyka 

Psychoedukacja 

Wsparcie dla uczniów  

ze Specjalnymi Potrzebami 

Edukacyjnymi. 

Halina Pawińska 
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2. Przedsięwzięcia na rzecz dzieci  

i młodzieży (projekty, konkursy, 

warsztaty). 

Dzieci i młodzież  

z zaburzeniami 

rozwojowymi, z Zespołem 

ADHD/ADD, dysleksją,  

z zaburzeniami 

emocjonalnymi. 

Profilaktyka. 

Wsparcie psychologiczne  

w sytuacji problemów na tle 

zaburzeń rozwojowych. 

Halina Pawińska 

3. „Wiem jak się uczyć”. Uczniowie szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawoych. 

Pomoc psychologiczno-

pedagogiczna. 
Halina Pawińska 

4. Mediacje. Uczniowie. Rozwiązywanie konfliktów. Halina Pawińska 

5. Działalność informacyjna. Uczniowie. Wsparcie pedagogiczne. Halina Pawińska 

 Anna Poparda-

Amrogowicz 
  Pedagog 

1. Zajęcia feryjne rozwijające motorykę 

dużą i małą: „Sensoryczne fiku – 

miku”. 

 Dzieci 6-7 letnie, 

 dzieci objęte etapem 

edukacji 

wczesnoszkolnej (grupa 

liczy max 5 osób). 

Profilaktyka. 

Trening. 
Anna Poparda-Amrogowicz 

2. Trening sprawności manualnej pt.:  

„Sprawne rączki”- zajęcia grupowe 

dla młodszych dzieci rozwijające 

sprawność motoryki małej. 

Dzieci w wieku 6 – 7 lat. Trening motoryki małej, 

wsparcie psychologiczno-

pedagogiczne, wspomaganie. 

Anna Poparda-Amrogowicz 
 

3. Terapia pedagogiczna 
indywidualna dla uczniów z 

trudnościami w nauce. nie objętych 

żadną formą pomocy. Cel: 

rozwijanie i usprawnianie funkcji 

percepcyjno – motorycznych, 

słuchowo – językowych  

i poznawczych, doskonalenie 

umiejętności czytania, pisania  

i liczenia. 

Dzieci objęte etapem 

edukacji wczesnoszkolnej, 

 uczniowie kl. IV-VIII 
doświadczający 

niepowodzeń w uczeniu 

się.  

 

 Anna Poparda-Amrogowicz 
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4. Realizacja projektów związanych 

z: 

OTK 2020,  

ETŚD 2020, 

1. „Od ciekawości do zawodu” – 

zajęcia z orientacji zawodowej  

dla uczniów kl. I-III 

2. „Kompas w plecaku” – zajęcia  

z doradztwa zawodowego dla 

uczniów klas IV-VIII. 

 

 

Warsztaty dla uczniów pt.:  

„Rerki, kapki, szumki, syczki tak 

ćwiczą nasze języczki” – w ramach 

ETŚD 2020. 

Dzieci 6 – 7 letnie, 

dzieci objęte I etapem 

edukacji, 

 uczniowie klas IV-VIII 

 

Profilaktyka. 

Psychoedukacja. 

Doradztwo zawodowe. 

Anna Poparda-Amrogowicz 

 
Danuta Troska    Doradca zawodowy 

1. Indywidualne porady zawodowe 
(również z wykorzystaniem narzędzi 

diagnostycznych). 

Przygotowanie indywidualnego 

planu działania  
dla zainteresowanych uczniów. 

Uczniowie szkół 

ponadpodstawowych. 

Wspomaganie w samoocenie 

preferencji i predyspozycji 

zawodowych oraz  

w zarządzaniu karierą 

zawodową. 

Danuta Troska 

2. Zajęcia grupowe, warsztatowe 

aktywizujące do planowania ścieżki 

edukacyjno-zawodowej. 

 

Uczniowie szkół 

ponadpodstawowych. 

Edukacja na temat rynku 

pracy, wspomaganie w 

planowaniu ścieżki 

edukacyjno-zawodowej. 

Danuta Troska 

3. Wykłady, prelekcje  -  informacja 

zawodowa dot. rynku pracy  

i edukacji. 

Uczniowie szkół 

ponadpodstawowych. 

Edukacja na temat rynku 

pracy i edukacji. 
Danuta Troska 
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Ewa Walejewska   
Pedagog / Doradca 

zawodowy 

1. Badania diagnostyczne w kierunku 

predyspozycji i zainteresowań 

zawodowych. 
 

Uczniowie kl. VIII, 

Uczniowie szkół 

ponadpodstawowych  

w ramach OTK 

„Doradzamy zawodowo 

(26.10-20-30.10.2020). 

Psychoedukacja. 

Wspomaganie. 

Wsparcie w dokonywaniu 

wyborów zawodowych  

i planowaniu ścieżki 

zawodowej. 

Ewa Walejewska 

2. Konkurs zawodoznawczy: 

 „Doradzamy zawodowo z Mapą 
Karier”. 

Uczniowie kl. VIII i szkół 

ponadpodstawowych 

((26.10-20-30.10.2020). 

Wsparcie w dokonywaniu 

wyborów zawodowych  

i planowaniu ścieżki 

zawodowej. 

Ewa Walejewska 

 
Aleksandra Bronowicka   Psycholog/Neuroterapeuta 

1. Terapia indywidualna 
ukierunkowana na trudności  

w zachowaniu oraz problemy 

emocjonalne 

Uczniowie szkół 

ponadpodstawowych 
Wsparcie psychologiczne, 

psychoedukacja, 

rozwiązywanie problemów 

wychowawczych. 

Aleksandra Bronowicka 

2. Terapia EEG Biofeedback 

 
Nadpobudliwość 

psychoruchowa, problemy 

emocjonalne, dysleksja 

rozwojowa – terapia  

w oparciu o badanie 

QEEG. 

Wspomaganie. Aleksandra Bronowicka 

3. Terapia HEG 

 

Zaburzenia koncentracji 

uwagi  (ADD), 

nadpobudliwość 

psychoruchowa- terapia 

po wcześniejszej zgodzie 

neurologa prowadzącego. 

Wspomaganie. Aleksandra Bronowicka 

4. Zajęcia psychoedukacyjne pt.:  

 „Spokój i uważność żabki”. 

Program skierowany do 

dzieci przedszkolnych. 

Profilaktyka, 

psychoedukacja. 
Aleksandra Bronowicka 



 10 

5. Grupa terapeutyczna dla dzieci  

z zaburzeniami emocjonalnymi. 

Uczniowie szkół 

podstawowych. 

 Anna Mazur – Grasza 

Aleksandra Bronowicka 
6. Dzieci Ciekawe Świata  - projekt. 

 

Uczniowie szkół 

podstawowych, dzieci  

w wieku przedszkolnym. 

Psychoedukacja. Anna Mazur – Grasza 

Aleksandra Bronowicka 

 
Małgorzata Miętkiewicz   Pedagog/Terapeuta 

1. Konsultacje indywidualne. Uczniowie szkół 

podstawowych. 

Profilaktyka 

Wsparcie pedagogiczne  

w sytuacji problemów  

w nauce. 

Małgorzata Miętkiewicz  

2. Terapia pedagogiczna.  Uczniowie szkół 

podstawowych. 

 

Pomoc uczniom  

ze specjalnymi trudnościami 

w uczeniu się. 

Wsparcie pedagogiczne  

w sytuacji problemów w 

nauce. 

Małgorzata Miętkiewicz 

3. Terapia Metodą Warnkego. Uczniowie szkół 

podstawowych. 

Terapia specyficznych 

trudności w czytaniu  

i pisaniu. 

Małgorzata Miętkiewicz 

4. Terapia ręki. Uczniowie szkół 

podstawowych. 

Terapia specyficznych 

trudności w pisaniu  

o charakterze dysgrafii. 

Małgorzata Miętkiewicz 

 Marzena Mondzelewska    Psycholog 

1. Jak się uczyć? 

 

Uczniowie klas IV-VIII. 

 

Profilaktyka. 

Psychoedukacja. 

Wsparcie psychologiczno-

pedagogiczne. 

Wspomaganie. 

Marzena Mondzelewska 

2. Koncentracja-trening skupiania 

uwagi. 

Dzieci od 5 roku życia Wspomaganie. 

 
Marzena Mondzelewska 

3.  

„Radzę sobie ze stresem”. 

 Uczniowie klas IV-VIII Profilaktyka. 

Psychoedukacja. 

Wspomaganie. 

Marzena Mondzelewska 
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4. Bajki mają moc - koją, leczą, 

rozwiązują problemy. 

Dzieci do 5 roku życia, 

dzieci 6 – 7 letnie, 

dzieci objęte I etapem 

edukacji wczesnoszkolnej. 

Profilaktyka. 

Psychoedukacja. 

Wspomaganie. 

Rozwiązywanie problemów 

wychowawczych. 

Wsparcie psychologiczno-

pedagogiczne. 

Marzena Mondzelewska 

 

Jolanta Szuszkiewicz         Pedagog 

1. Trening zastępowania agresji – 

warsztaty na terenie poradni  
(4-6 osób). 

Uczniowie objęci  

I etapem edukacyjnym.  

 

Uczniowie klas IV-VIII. 

Rozwiązywanie problemów 

wychowawczych. 

Wsparcie psychologiczno-

pedagogiczne. 

Profilaktyka.  

Jolanta Szuszkiewicz       

2. Indywidulana lub grupowa terapia 

pedagogiczna: 

 zapobieganie niepowodzeniom 
szkolnym, 

 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. 

Dzieci do 5 roku życia.  

 

Dzieci 6-7 letnie. 

 

Uczniowie objęci  

I etapem edukacyjnym.  

Profilaktyka. 

Psychoedukacja. 

Rozwiązywanie problemów 

wychowawczych. 

Wsparcie psychologiczno-

pedagogiczne. 

Wspomaganie. 

Jolanta Szuszkiewicz       

3. Doradztwo zawodowe: 

 konsultacje,  

 w ramach Ogólnopolskiego  

Tygodnia Kariery: 

a. konkurs  lub  warsztaty „Moje 

pierwsze CV i list motywacyjny” . 

uczniowie klas IV-VIII 
 

 

 

 

uczniowie ostatniej klasy 

szkoły ponadpodstawowej 

Wsparcie psychologiczno-

pedagogiczne. 

Wspomaganie. 

 Jolanta Szuszkiewicz       
 

4.  

 

 

„Świat emocji – małych 

i dużych” – warsztaty na terenie 

poradni (do 4 osób).  

Uczniowie objęci  

I etapem edukacyjnym. 

Wsparcie psychologiczno-

pedagogiczne. 

Wspomaganie. 

Profilaktyka. 

Jolanta Szuszkiewicz       
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 Marta Franczak   Psycholog 
1. Konsultacje/ warsztaty (w miarę 

możliwości) 

Uczniowie szkoły 

podstawowej  

i ponadpodstawowej. 

Zagrożenia związane  

z uzależnieniami od 

substancji i czynności. 

Marta Franczak 

                                                                                                                   Opracowanie: 

 

                                                                                                                        Halina Pawińska 

                                                                                                                                                       Wicedyrektor POPPPiDM w Oławie 
                                                                                                                                                                                                 

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

posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 11.09.2020 roku. 
 


