
OFERTA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W GRYFINIE 
 
 
Na dyżury i konsultacje zapraszamy po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się. 
 
Organizacja zajęć na terenie szkoły/placówki powinna być poprzedzona diagnozą potrzeb rodziców w zakresie udziału w 
szkoleniu o określonej tematyce. 
 

Lp. Rodzaj zajęć/tematyka 
Proponowane 
miejsce zajęć 

Kto prowadzi Termin 

1 Dyżury psychologów poradnia             

Anna Rańska 
poniedziałek 

13:00  - 15:00 

Joanna Mikuć 
poniedziałek 

16:00  - 18:00 

Dorota Kajda                           
wtorek 

15:00  - 18:00 

Marta Wanowska 
wtorek  

16:00  - 18:00 

Barbara Kurkiewicz 
czwartek                   

15:00  - 18:00 

2 Dyżur logopedy poradnia             Elwira Kapela 

 
wtorek                         

17:00  - 18:00 
 

3 E-porady 
Wejdź na stronę pppgryfino.pl  Znajdź zakładkę e-porady (na dole). 

Napisz jaki masz problem. Spróbujemy Ci pomóc. 

4 
Konsultacje  doradcy zawodowego dla 
rodziców 

poradnia              Elżbieta Pietrzak 
po telefonicznym 

uzgodnieniu 
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Konsultacje/porady dotyczące dzieci i 
młodzieży diagnozowanych w Poradni 
w Gryfinie; zapisów w 
opiniach/orzeczeniach 

poradnia 

Elżbieta Pietrzak 
poniedziałek  

11:00  - 12:00 

Joanna Mikuć  
poniedziałek  

13:00  - 14:00 

Marta Wanowska 
wtorek  

9:00  - 10:00 

Dorota Kajda 
Elwira Kapela 

Barbara Kurkiewicz 
Anna Kruczkowska-Ossolińska 

Anna Rańska 

środa  
7:00  - 8:00 

Dorota Bruss 
Elżbieta Kaczmarczyk 

piątek  
12:00  - 13:00 

Aneta Krajniak 
wtorek  

16:00  - 17:00 
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Warsztaty dla Dobrych Rodziców. 
Warsztaty dla rodziców dzieci, które 
sprawiają problemy wychowawcze, a 
w szczególności rodziców dzieci z 
ADHD lub zachowaniami opozycyjno-
buntowniczymi. 

poradnia Joanna Mikuć 
luty  

2023 
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 „BEZPIECZEŃSTWO W SIECI” – cykl 
warsztatów dla rodziców 
 
1. Specyfika korzystania z Internetu 
przez dzieci i młodzież. 
2. Szkodliwe treści. 
3. Wykorzystywanie seksualne online. 
4. Cyberprzemoc. 
5. Seksting. 
6. Nadmierne korzystanie z Internetu i 
komputera. 
 
Cele: 
-poznanie i zrozumienie specyfiki 
zagrożeń online dla dzieci i młodzieży, 
-zdobycie kompetencji w zakresie 
profilaktyki zagrożeń internetowych 
oraz sposobów reagowania na 
niebezpieczne sytuacje, z którymi 
spotykają się dzieci i młodzież. 
Adresaci: rodzice, opiekunowie dzieci 
z klas IV-VIII 

poradnia 
Elżbieta Pietrzak 

Anna Rańska 
II semestr  

2022/2023 
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„Poradnik Dobrego Rodzica” – 
warsztaty dla rodziców, 2x  2godz, 
spotkania na terenie Poradni 
- potrzeby dziecka 
- co przeszkadza w „dobrym 
rodzicielstwie” 
- bariery w komunikacji między 
rodzicem a dzieckiem 
- sposoby skutecznego 
porozumiewania się z dzieckiem 
- wzmacnianie „dobrego 
rodzicielstwa”, kompetencji 
wychowawczych rodziców. 
Adresaci: rodzice, opiekunowie 

poradnia Anna Rańska wg potrzeb 
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„Rodzice i nastolatki-granice 
rodzicielskiego wpływu i wolności 
nastolatków” prelekcja z elementami 
warsztatów 
 
- wyzwania wychowawcze stojące 
przed rodzicami w okresie dojrzewania 
dzieci 
- bunt nastolatka - jak przetrwać 
dojrzewanie dziecka? 
- wspieranie dziecka w okresie 
adolescencji; 
 
cel: wspomaganie umiejętności 
wychowawczych rodziców 
 
Adresaci: rodzice/opiekunowie 
nastolatków 

poradnia 
Elżbieta Pietrzak 

Barbara Kurkiewicz 
listopad  - grudzień 

2022 
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„Wysoko wrażliwe dziecko-jak je 
wspierać”  

- czym jest wysoka wrażliwość, 

- jak zrozumieć dziecko z wysoką 
wrażliwością i jak mu pomóc. 

poradnia Marta Wanowska 
kwiecień 

2023 
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„Zabawy w nauce czytania i pisania” – 
warsztat, indywidualne konsultacje, 
porady  dla rodziców dzieci klas I-III – 
prezentacja pomocy i ćwiczeń 

poradnia/szkoła 
Dorota Bruss 

 
II półrocze 
2022/2023 

 
12 

 Jak wspierać dziecko w nauce – 
warsztaty dla rodziców klas I-III 
 
celem zajęć jest wsparcie rodziców w 
procesie wchodzenia dziecka system 
nauki szkolnej, przedstawienie metod 
pracy z dzieckiem z trudnościami w 
nauce w domu. 

szkoła Anna Kruczkowska-Ossolińska X.2022  - VI.2023 
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Masaż Shantala - masaż wyciszający dla 
małych dzieci. Wpływ masażu na 
rozwój dziecka - cykl 4 spotkań 
praktycznych. 

na terenie 
przedszkola/poradni 

Elwira Kapela II półrocze  
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Dlaczego moje dziecko nie mówi? 
1. Przyczyny zaburzeń mowy 
- przyczyny medyczne                          
- wpływ środowiska 
- wpływ mediów na mowę dzieci . 
2. Omówienie zaburzeń mowy. 
Adresaci: rodzice/opiekunowie 

szkoła/przedszkole Elwira Kapela II półrocze 

 


