
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kłecku 

Rok szkolny 2021/22 

Na terenie przedszkoli, szkół i placówek realizujemy formy wspierające pracę nauczycieli min. poprzez: 

Szkolenia Rad Pedagogicznych: 

1. Gotowość szkolna i  ryzyko dysleksji u uczniów w klasach I-III SP  

2. Specyficzne trudności w uczeniu się 

3. Jak wspomagać dziecko z deficytami  kompetencji i zaburzeń sprawności językowych 

4. Jak pracować  z dziećmi z zaburzeniami rozwoju mowy ( afazja, SLI) 

5. Modyfikacja zachowań trudnych 

6. Jak wspomagać dziecko w depresji 

7. Samouszkodzenia wśród młodzieży – co dorośli wiedzieć powinni i jak mogą pomóc. 

8. Jak pracować z dzieckiem po doświadczeniu traumy. 

9. Zaburzenia jedzenia u nastolatków – co dorośli wiedzieć powinni i jak mogą pomóc. 

10. Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej 

11. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej 

12. Jak pracować z  dziećmi o zaburzonym zachowaniu 

Warsztaty dla nauczycieli: 

1. Opinia i orzeczenie – pragmatyczny dokument dla każdego nauczyciela  

2. Jak pracować  z dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na słabe widzenie w szkole  

3. Jak pracować  z dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność 

intelektualną  

4. Uzależnienia behawioralne  

5. Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej  

6. Spokój żabki – o rozwijaniu uważności 

7. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu - jak budować codzienną odporność psychiczną  



Wspieranie nauczycieli w budowaniu relacji i klimatu szkoły: 

 Trening umiejętności wychowawczych - program wychowawczo - profilaktyczny Golden Five  

 Szkoła dla Wychowawców 

Spotkania wynikające z bieżących potrzeb przedszkola i szkoły: 

 Konsultacje dla nauczycieli i wychowawców – prowadzenie działań wspierających rozwiązanie problemów 

wychowawczych oraz organizacji efektywnego procesu kształcenia dla indywidualnego ucznia.  

 Współpraca przy opracowywaniu i realizowaniu IPET i indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych 

 Współpraca przy przeprowadzaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) 

 Obserwacje dzieci w grupach przedszkolnych oraz w klasie. 

 Udział w pracach zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach, w tym dotyczących 

zindywidualizowanej ścieżki kształcenia 

 Punkty konsultacyjne  dla nauczycieli na terenie szkoły organizowane we współpracy z dyrektorami przedszkola, 

szkoły, placówki 

 Spotkania indywidualne dla nauczycieli, w tym szczególnie uczących dzieci słabo widzące – działania 

postdiagnostyczne po wydaniu orzeczenia. 

Ponadto istnieje możliwość  organizowania i prowadzenia w Poradni sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli 
z różnych przedszkoli i szkół, którzy chcieliby  współpracować ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy poprzez 
wymianę doświadczeń i spotkania z ekspertami. 
Oferujemy: 

 Sieć współpracy pedagogów i psychologów szkolnych 

 Sieć współpracy nauczycieli współorganizujących kształcenie specjalne dla uczniów. 
 Sieć nauczycieli doskonalących się w radzeniu sobie z wyzwaniami pracy wychowawczej. 
 Sieć dyrektorów przedszkoli i szkół. 

 
oraz sieci zgodne ze zdiagnozowaną potrzebą przedszkoli i szkół. 



 

Wspieranie budowania współpracy między szkołą a domem - spotkania z rodzicami: 

Prelekcje dla rodziców: 

1. Kiedy 3-latek się złości - jak pomóc maluchowi i sobie w radzeniu z negatywnymi emocjami  

2. Co warto wiedzieć o rozwoju 3-latka. Gdzie szukać pomocy, gdy coś idzie nie tak. 

3. Gotowość szkolna - dla rodziców dzieci ORPP  

4. Rola granic w wychowaniu dziecka  

5. Samouszkodzenia wśród młodzieży – co dorośli wiedzieć powinni i jak mogą pomóc.  

6. Zaburzenia jedzenia u nastolatków – co dorośli wiedzieć powinni i jak mogą pomóc 

7. Profilaktyka uzależnienia od alkoholu/narkotyków/ dopalaczy / technologii komputerowych 

8. Rodzice – ważni partnerzy nauczycieli  

9. Jak pomóc dziecku w wyborze kariery szkolnej – rodzice uczniów kl VII i VIII Pandemia – jak nie stracić energii i rytmu 

dnia. 

Warsztaty dla rodziców: 

1. Jak wspierać dziecko w przejściu do czwartej klasy  

2. Rodzic na piątkę z plusem - jak być wystarczająco dobrym rodzicem.  

3. Zachowania agresywne u dzieci - praktyczne wskazówki dla rodziców 

4. Być silnym w kryzysie. Jak skutecznie pomóc dziecku i sobie. 

5. Moje dziecko ma dysleksję 

6. Jak skutecznie pomóc dziecku w nauce 

7. Czy moje dziecko mówi poprawnie? Sposoby rozwijania mowy podczas zabawy. Przeciwdziałanie wypaleniu 

rodzicielskiemu - Jak budować codzienną odporność psychiczną 

Na terenie Poradni realizacja „Szkoły dla Rodziców lub wychowawców” - ogólnopolski program spotkań dla każdego, 

kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. 



 

Wspieranie pracy nauczycieli poprzez spotkania z uczniami:  

Oferta dla uczniów - warsztaty 

1. Zmień myślenie na zdrowsze – ćwiczenia  

2. Jak radzić sobie w sytuacji zagrożenia i izolacji (PANDEMIA) 

3. Jak się uspokoić – relaksacja i uważność – ćwiczenia 

4. Co to jest stres i jak go pokonać 

5.  „Egzaminy bez spiny”- jak zmniejszać stres egzaminacyjny (klasy VIII) 

6. Co to jest kryzys - czyli szukanie rozwiązań opartych na zasobach 

7. Społeczne funkcjonowanie młodzieży 

 Trening umiejętności społecznych 

 Trening pewności siebie 

 Jak podnieść swoją samoocenę  

8. Radzenie sobie z emocjami (dla uczniów klas I-IV) 

 Co robić, gdy się złościsz. 

 Co robić, gdy się martwisz 

 Co robić, gdy ci smutno 

9. Jak się uczyć, żeby umieć? 

10. Wsparcie uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej w wyborze szkoły i zawodu ( poznaj siebie, ścieżki edukacji, 

zawody, rynki pracy) 

W Ogólnopolskim Tygodniu Kariery ( październik) – współorganizujemy w szkołach prelekcje i spotkania z doradcami 

zawodowymi 

 

 


