
OFERTA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W GRYFINIE   
 

 

LP. RODZAJ ZAJĘĆ / TEMATYKA MIEJSCE ZAJĘĆ KTO PROWADZI JAK MOŻNA SKORZYSTAĆ 

1 
Diagnoza logopedyczna, pedagogiczna, 
psychologiczna. 

poradnia 
wszyscy pracownicy 

pedagogiczni 
zgłoszenie rodzica 

2 
Diagnoza predyspozycji i preferencji 
zawodowych. 

poradnia Elżbieta Pietrzak           zgłoszenie rodzica 

3 
Indywidualna porada zawodowa (rozmowa 
doradcza z uczniem ) 

poradnia Elżbieta Pietrzak zgłoszenie rodzica 

4 Przesiewowe badanie słuchu. poradnia                     
Elżbieta Kaczmarczyk                

Elwira Kapela 
zgłoszenie rodzica  

5 
Diagnoza centralnych zaburzeń przetwarzania 
słuchowego. 

poradnia 
Dorota Bruss 

Elżbieta Kaczmarczyk 
Elwira Kapela 

zgłoszenie rodzica 

6 
Terapia logopedyczna  - zajęcia indywidualne 
dla dzieci i młodzieży z różnymi trudnościami w 
mówieniu. 

poradnia 
Elżbieta Kaczmarczyk 

Elwira Kapela 
zgłoszenie rodzica 

7 
Terapia słuchowa dzieci z zaburzeniami 
centralnego przetwarzania słuchowego.   

poradnia 
Elwira Kapela 

Elżbieta Kaczmarczyk 
zgłoszenie rodzica 

8 

Terapia pedagogiczna  - zajęcia indywidualne 
dla uczniów z trudnościami w nauce oraz                    
z zaburzeniami centralnego przetwarzania 
słuchowego. 

poradnia 
 

Dorota Bruss 
 

zgłoszenie rodzica 

9 Terapia pedagogiczna dla uczniów klas 0-V poradnia Anna Kruczkowska-Ossolińska zgłoszenie rodzica 

10 Terapia/pomoc psychologiczna. poradnia 

Joanna Mikuć 
Dorota Kajda 

Barbara Kurkiewicz 
Marta Wanowska 

Anna Rańska 

zgłoszenie rodzica 

11 Trening EEG biofeedback poradnia Elwira Kapela zgłoszenie rodzica 

12 Terapia Metodą Warnkego poradnia Elżbieta Kaczmarczyk zgłoszenie rodzica 

13 

 „Nie, bo tak” warsztat profilaktyczny dla dzieci 
1,5h 

- zwiększenie wiedzy na temat zachowań 
ryzykownych, pośrednich i bezpośrednich 
skutków picia alkoholu w młodym wieku 
- poznanie przyczyn uzależnień oraz następstw 
zdrowotnych nałogów 
- rozwijanie umiejętności konstruktywnego 
zaspokajania potrzeb 
- kształtowanie postaw asertywnych 

Adresaci: uczniowie klas VI szkół podstawowych, w których 

nie pracuje psycholog 

szkoła 
Anna Rańska 
Dorota Bruss 

karta zgłoszenia 

14 

Metoda Dobrego Startu – zajęcia dla dzieci 
przedszkolnych 5-6 letnie i uczniowie klas I 
szkoły podstawowej mające na celu 
aktywizowanie rozwoju funkcji 
psychomotorycznych i ich integracji oraz 
korygowanie zaburzeń tego rozwoju 
wykorzystując do tego zabawę i symbole 
graficzne aktywizujące zmysły.   
 
Zajęcia realizowane są w terminie od X 2022 r. 
do IV`2023 r. 

poradnia 
Anna Kruczkowska-Ossolińska 

Dorota Bruss 
zgłoszenie rodzica 

  



15 

„Strażnicy Uśmiechu” - zajęcia dla dzieci szkół 
podstawowych- 
elementy programu profilaktyczno-
wychowawczego. 
Adresaci: uczniowie klas I-IV (cykl tematyczny 
w zależności od potrzeb) 

Zajęcia będą realizowane w terminie od 
X.2022 do IV.2023 

szkoła 
Anna Kruczkowska-Ossolińska 

Dorota Bruss 
karta zgłoszenia 

16 

„Radosne minki”  - zajęcia dla dzieci 
przedszkolnych i I-III przeciwko agresji. 
- rozpoznanie i przeciwdziałanie agresji wśród 
dzieci,  
- budowanie pozytywnego obrazu siebie,  
- kształtowanie umiejętności zgodnej pracy i 
zabawy w grupie, - kształtowanie umiejętności 
rozpoznawania i nazywanie uczuć własnych i 
innych, 
- wdrażanie do okazywania serdeczności, 
sympatii i szacunku wszystkim członkom 
grupy,  
- kształtowanie pozytywnych wzorców 
zachowania 

 

Zajęcia będą realizowane w terminie od 
X.2022 do IV.2023 

przedszkole Anna Kruczkowska-Ossolińska karta zgłoszenia  

17 
Zajęcia grupowe dla dzieci  
z Zespołem Aspergera 

poradnia 
Dorota Kajda 
Anna Rańska 

zgłoszenie rodzica 

18 
Zajęcia grupowe dla dzieci  
z mutyzmem selektywnym 

poradnia Dorota Kajda zgłoszenie rodzica  

19 

Potrafię rozpoznać i nazwać uczucia i emocje 
własne i innych – warsztat 2 godz. 
1. Kształtowanie umiejętności 
rozpoznawania i nazywania własnych uczuć i 
emocji. 
2. Nauka rozpoznawania 
emocji u innych osób. 
3. Sposoby radzenia sobie emocjami. 

 
Adresaci: uczniowie klas I – III 

Zajęcia będą realizowane w terminie od 
XI.2022 do I.2023 

szkoła Dorota Kajda karta zgłoszenia 

20 

Potrafię zgodnie współdziałać  w grupie - 
warsztaty integracyjne z elementami programu 
„Przeciw agresji” 2 x 2 godz. 
  
1. Nauka komunikowania się werbalnego i 
pozawerbalnego. 
2. Kształtowanie umiejętności działania w 
zespole zgodnie z przyjętymi zasadami. 
 
Adresaci: uczniowie kl. I-III szkół 
podstawowych, w których nie pracuje 
psycholog 
 
Warsztaty będą realizowane w terminie: 
listopad/grudzień 2022 

szkoła Dorota Kajda karta zgłoszenia 

21 

Dyżur psychologa dla mieszkańców internatu.  
 
Adresaci: uczniowie szkół 
ponadpodstawowych mieszkający w internacie 

Internat Zespołu Szkół  
Ponadpodstawowych  

w Gryfinie 
Barbara Kurkiewicz 

zgłoszenie 
czwartek  

18:00  - 19:00 

 
NA WNIOSEK DYREKTORA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA/PLACÓWKI SPECJALIŚCI PORADNI MOGĄ PRZEPROWADZIĆ RÓWNIEŻ INNE ZAJĘCIA/SZKOLENIA (ZGODNE Z NASZYMI KOMPETENCJAMI) 


