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1. Diagnostyka psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna dzieci i młodzieży 

z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

naszego miasta dotycząca pojawiających się problemów i trudności 

dydaktycznych, wychowawczych, emocjonalnych, związanych z rozwojem 

mowy oraz dalszej kariery szkolnej i zawodowej. 

          Posiadamy uprawnienia do badania dzieci i młodzieży słabowidzącej 

i niewidzącej, słabosłyszącej i niesłyszącej oraz autystycznej. 

         Efektem powyższych działań jest udzielanie wskazań do dalszej pracy               

 z badanymi zarówno dla rodziców, jak i nauczycieli (porady bezpośrednio   

 po testach, wydawanie opinii oraz orzeczeń). 

2. Terapia pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna (indywidualna 

i grupowa) dotycząca zdiagnozowanych deficytów, odchyleń oraz zaburzeń 

rozwojowych, a także stymulująca ogólny rozwój dziecka. 

3. Warsztaty i zajęcia grupowe: 

a) dla dzieci przedszkolnych  

 w grupach integracyjnych – Mobilna Rekreacja Muzyczna 

 z problemami wychowawczymi 

b) dla uczniów klas: 

 V-VI SP nt. tolerancji, komunikacji i relacji interpersonalnych 

 VI SP „Już myślę o swojej przyszłości” 

 IV-V - umiejętności rozwiązywania konfliktów klasowych  

 I gimnazjum – integracyjne 

 III gimnazjalne „Moja dalsza kariera szkolna i zawodowa”  

 III gim. terapeutycznych „Mogę wpłynąć na moją przyszłość” 

 III LO „Decyduję o swojej przyszłości”   

          c)  dla chłopców i  dziewczynek (SP i Gim.) z trudnościami w zachowaniu          

                i z zaburzeniami zachowania, w tym z Zespołem Aspergera 

          d)  socjoterapeutyczne 

          e)  dotyczące wychowania prorodzinnego, uzależnień, zachowań  

               agresywnych oraz mobilizujące do nauki 

          f)  dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych: „Praca z uczniem ze       

               specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” 

 



          g)  dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami płynności mówienia (jąkanie się,    

               giełkot)  

          h)  dla nauczycieli z MRM „Dla zmęczonych nauczycieli” 

i) dla rodziców z MRM „Dla zmęczonych rodziców” 

j) inne – w zależności od zgłaszanych potrzeb szkół i możliwości PPP, a w 

szczególności zajęcia z profilaktyki behawioralnej. 

4. Prelekcje dla uczniów, rodziców, nauczycieli – w miarę zgłaszanych potrzeb 

i możliwości ich realizacji. 

5. Propozycje uczestnictwa w posiedzeniach Rad Pedagogicznych szkół oraz 

przedszkoli. 

6. Terapia rodzin. 

7. Udostępnienie w PPP sali do spotkań pedagogów i psychologów szkolnych 

oraz aktywny w nich udział. 

8. Dalsza stała systematyczna współpraca z placówkami oświatowymi oraz 

innymi działającymi na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodziców z terenu 

naszego miasta poprzez: 

 konsultacje na ich terenie lub w PPP 

 badania na terenie przedszkoli, szkół 

 rozmowy telefoniczne 

 porady 

 mediacje 

 udzielanie informacji 

 wymianę doświadczeń 

 wsparcie 

 interwencje kryzysowe 

 uczestnictwo w szkoleniach, spotkaniach oraz uroczystościach. 

9. Kontynuacja pracy Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na 

terenie PPP – zgodnie z nowymi procedurami MZO.  

10.Dalszy udział w pracach Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego. 

11.Konferencje tematyczne, seminaria, spotkania dla różnych grup nauczycieli, 

dyrektorów szkół oraz placówek oświatowych naszego miasta 

współorganizowane z doradcami metodycznymi, pedagogami i psychologami 

szkolnymi, MZO mające na celu wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu 

problemów dydaktycznych i wychowawczych. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


