
     

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnie to placówka oświatowa. Jest jedyną publiczną poradnią w powiecie 

szczycieńskim świadcząca bezpłatną specjalistyczną pomoc diagnostyczną, terapeutyczną i profilaktyczną skierowaną 

do dzieci, młodzieży uczącej się, ich Rodziców/Opiekunów i Nauczycieli. 

Nasze główne zadania to: 
 

 Diagnoza (psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, rehabilitacyjna, SI, wyższych funkcji słuchowych –

Neuroflow®, predyspozycji zawodowych) 

 Poradnictwo (psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, rehabilitacyjne, doradztwo zawodowe) 

 Opiniowanie i orzecznictwo (na potrzeby oświaty)  

 Terapia małego dziecka z niepełnosprawnością w ramach Wczesnego Wspomagania 

Rozwoju Dziecka (WWRD) 

 Wsparcie dzieci z niepełnosprawnością i ich rodzin w ramach programu „Za życiem” 

 Wsparcie Rodziców (indywidualne porady i konsultacje, warsztaty rozwijające kompetencje wychowawcze) 

 Wsparcie nauczycieli (indywidualne konsultacje, grupy wsparcia, udział w zespołach wychowawczych, zespołach 

diagnostyczno-konsultacyjnych, prowadzenie spotkań szkoleniowych) 

 Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży na terenie Poradni (m.in. Trening Umiejętności Społecznych, 

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, zajęcia 

terapeutyczne)  i placówek edukacyjnych  

Kadra  
Dyrektor: Gabriela Woźniak 

Wicedyrektor:   Monika Ciecierska-Chełstowska 

Pracownicy administracji: Beata Banach - inspektor 

Katarzyna Stachula – inspektor 
 

Psycholodzy: Karolina Domańska, Marek Domański, Małgorzata Głodzik, Maja Hain,  

Piotr Łabanowski, Katarzyna Podolak-Turek, Danuta Sass 
 

Pedagodzy:  Iwona Babicka, Monika Ciecierska–Chełstowska, Paulina Kraśniewska, 

Mirosława Maroszek, Małgorzata Mróz, Olga Szewczyk, Hanna Stasiłojć, Ewa Strzelec 
 

 Logopedzi: Aleksandra Brzezińska, Sylwia Grodzka-Samselska, Aneta Jankowska, Monika 

Szymańska-Wróbel, Gabriela Woźniak, Jolanta Marzena Wróblewska 
 

Doradca zawodowy:  Paulina Kraśniewska 

Rehabilitant,   

terapeuta SI: 
Marta Małkowska 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnie 
ul. Lanca 10 
12-100 Szczytno 
 

http://ppp.powiatszczycienski.pl 
telefon/ tax: (89) 624 25 92 
e-mail: sekretariat.ppp@powiat.szczytno.pl 



Godziny Pracy  

Sekretariat:    7:30-15:30  
 
Pracownicy pedagogiczni:   8:00-19:00 

 

JAK SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA? 

1. RODZIC wypełnia zgłoszenie do Poradni (druk zgłoszenia dostępny w Sekretariacie lub na stronie 

http://ppp.powiatszczycienski.pl. Rodzic zostanie umówiony na spotkanie konsultacyjne, celem 

którego będzie zaplanowanie dalszego wsparcia. 

2. Na warsztaty kompetencji rodzicielskich (np. Szkoła dla Rodziców), zajęcia rozwijające 

kompetencje emocjonalno-społeczne dla dzieci i młodzieży, terapię logopedyczną, itp. 

prowadzone są zapisy w Sekretariacie lub telefonicznie pod nr (89) 624 25 92. 

3. Możliwa jest telefoniczna konsultacja z zespołem diagnozującym dziecko/ucznia – we wtorki 

13:00-16:00. 

4. NAUCZYCIELI zapraszamy do bezpośrednich konsultacji ze specjalistami pracującymi w Poradni: 

 Indywidualnych - po wcześniejszym umówieniu telefonicznym – kontakt z p. wicedyrektor 

Moniką Ciecierską-Chełstowską lub bezpośrednio z danym pracownikiem pedagogicznym; 

 Zespołowych (np. zespół wychowawczy, zespół diagnostyczno-konsultacyjny) – wymagane 

pisemne zgłoszenie zapotrzebowania.  

5. Na realizowane na terenie placówek warsztaty dla dzieci i młodzieży, spotkania z rodzicami oraz 

szkolenia dla nauczycieli konieczne jest pisemne zgłoszenie zapotrzebowania przez szkołę. 

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną sposób pracy Poradni będzie dostosowywany 

do bieżących wytycznych i mogą nastąpić zmiany w realizacji oferty. Wychodząc naprzeciw 

potrzebom klientów Poradni (szczególnie szkół i przedszkoli) wybrane z wcześniej realizowanych 

działań będą zorganizowane w formie on-line, tj.: 

 Bliżej przedszkola – spotkania konsultacyjne dla nauczycieli przedszkolnych; 

 Spotkania sieci współpracy i samokształcenia pedagogów szkół i placówek powiaty 

szczycieńskiego 

 

Szczegółowa oferta Poradni znajduje się na stronie 

http://ppp.powiatszczycienski.pl 

W razie pytań/ wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego (89) 624 25 92 lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej: sekretariat.ppp@powiat.szczytno.pl 

 

mailto:sekretariat.ppp@powiat.szczytno.pl


Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczytnie 2020/2021 

 

Godziny pracy: 

Pracownicy Pedagogiczni: 
   

poniedziałek-piątek 8:00 - 19:00 
 

Sekretariat:     

     

Poniedziałek-piątek 7:30 - 15:30  

 

 

JAK SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA? 

6. RODZIC wypełnia zgłoszenie do Poradni (druk zgłoszenia dostępny w Sekretariacie lub na stronie 

http://ppp.powiatszczycienski.pl. Rodzic zostanie umówiony na spotkanie konsultacyjne, celem którego będzie 

zaplanowanie dalszego wsparcia. 

7. Na warsztaty kompetencji rodzicielskich (np. Szkoła dla Rodziców), zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-

społeczne dla dzieci i młodzieży, terapię logopedyczną, itp. prowadzone są zapisy w Sekretariacie lub telefonicznie 

pod nr (89) 624 25 92. 

8. Możliwa jest telefoniczna konsultacja z zespołem diagnozującym dziecko/ucznia – we wtorki 12:00-14:00. 

9. NAUCZYCIELI zapraszamy do bezpośrednich konsultacji ze specjalistami pracującymi w Poradni: 

 Indywidualnych - po wcześniejszym umówieniu telefonicznym; 

  Zespołowych (np. zespół wychowawczy, zespół diagnostyczno-konsultacyjny) – wymagane pisemne zgłoszenie 

zapotrzebowania.  

10. Na realizowane na terenie placówek warsztaty dla dzieci i młodzieży, spotkania z rodzicami oraz szkolenia 

dla nauczycieli konieczne jest pisemne zgłoszenie zapotrzebowania przez szkołę. 

OFERTA PORADNI 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

DIAGNOZA 

LP NAZWA ZAJĘĆ OPIS CZAS TRWANIA 

1.  Diagnoza psychologiczna, 

pedagogiczna, logopedyczna, 

rehabilitacyjna, predyspozycji 

zawodowych 

Specjaliści zatrudnieni w Poradni przeprowadzają 

indywidulaną ocenę poziomu rozwoju i potrzeb dziecka. 

Jedno spotkanie trwa zazwyczaj około 2,5 godziny 

(diagnoza logopedyczna i rehabilitacyjna 1-1,5 godziny). 

około 2,5 godz. 

2.  Przesiewowe badania wad 

postawy 

 

Wykrywanie zagrożenia wadami postawy u dzieci 6 i 7 

letnich. 

1,5 godz. 

3.  Neuroflow- ocena sprawności 

wyższych funkcji słuchowych 

Ocena sprawności przetwarzania słuchowego (uwagi 

słuchowej i innych wyższych funkcji słuchowych 

niezbędnych w nauce czytania i pisania), z możliwością 

wykupienia terapii prowadzonej w domu (platforma 

internetowa z wykorzystaniem słuchawek). 

około 2 godz. 

4.  Ocena funkcji fonologicznych Diagnoza funkcji językowych istotnych dla czytania 

i pisania. 

1,5-2 godz. 

5.  Diagnoza Integracji 

Sensorycznej 

Diagnoza wykonywana przez rehabilitanta, terapeutę SI 

w celu oceny wrażliwości dziecka na różne bodźce i/lub 

ocena jego sprawności ruchowej. 

2 godz. 

 

6.  Badania przesiewowe 

w ramach programu  Słyszę, 

Widzę 

Diagnoza wykonywana przez logopedę lub tyflopedagoga, 

w celu wykrycia zaburzeń słuchu u dzieci z przedszkoli 

oraz I- III szkoły podstawowej, a także zaburzeń widzenia 

u dzieci z klas II i III SP. 

3-5 min./os. 



TERAPIA 

7.  Wczesne Wspomaganie 

Rozwoju Małego Dziecka  

Wspomaganie rozwoju dziecka przedszkolnego 

z niepełnosprawnością – realizowane na podstawie opinii o 

potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

30 min. 

8.  Terapia psychologiczna 

 

Zajęcia z psychologiem, w celu rozwijania kompetencji 

emocjonalnych oraz udzielanie wsparcia emocjonalnego.  

około 1 godz. 

9.  Terapia logopedyczna Zajęcia z logopedą w celu wspomagania rozwoju mowy, 

kompetencji komunikacyjnych oraz korekcji wad 

wymowy.  

30 min. 

10.  Terapia pedagogiczna dla 

dzieci z wadą słuchu 

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci słabosłyszących 

i niesłyszących prowadzone przez surdologopedę.  

30 min. 

11.  Indywidualna terapia 

pedagogiczna Metodą F. 

Warnkego 

Trening przetwarzania słuchowego (uwagi słuchowej 

i innych wyższych funkcji słuchowych niezbędnych 

w nauce czytania i pisania).  

45-60 min. 

12.  Terapia ruchowa Zajęcia z rehabilitantem mające na celu usprawnienie 

ruchowe. 

30 min. 

ZAJĘCIA GRUPOWE REALIZOWANE NA TERENIE PORADNI 

13.  Zajęcia korekcyjno – 

kompensacyjne  

 

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci zagrożonych 

wystąpieniem trudności w nauce czytania, pisania 

i liczenia dla uczniów szkół podstawowych. 

60 min. 

14.  Strażnicy Uśmiechu    Warsztaty rozwijające sferę emocjonalno-społeczną 

u dzieci w wieku 6- 7 lat. 

1,5 godz. 

15.  Trening Umiejętności 

Społecznych  

Warsztaty rozwijające sferę emocjonalno-społeczną 

u dzieci w wieku 5 i 6 lat. 

1 godz. 

16.  Zajęcia rozwijające 

kompetencje emocjonalno-

społeczne 

Prowadzone przez socjoterapeutę i psychologa zajęcia 

terapeutyczne dla uczniów z trudnościami 

w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym. Grupy 

są tworzone wg zapotrzebowania. 

1 godz. 

17.  Zajęcia grupowe z elementami 

Ruchu Rozwijającego 

Weroniki Sherborne 

Zajęcia rozwijające sferę emocjonalno-społeczną u małych 

dzieci (z udziałem Rodzica).  

1 godz. 

18.  Zaprzyjaźnij się ze stresem  Trening radzenia sobie ze stresem dla uczniów. Grupa 

jest tworzona wg zapotrzebowania. 

1,5 godz. 

19.  Logoświetlica  Grupowe zajęcia logopedyczne dla dzieci objętych terapią 

logopedyczną w Poradni odbywające się w ferie i/lub 

w wakacje. 

10 spotkań po 

2 godz. 

TEMATY ZAJĘĆ REALIZOWANYCH Z KLASĄ NA TERENIE SZKOŁY 

20.  Tolerancja - co łatwo, a co 

trudno akceptować 

Warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas VI i starszych. 2 godz. lekcyjne 

21.  Ja jestem OK, TY jesteś OK, 

czyli jak nie dać się szantażowi 

rówieśniczemu 

Warsztaty profilaktyczne dla uczniów rozwijające 

asertywność: dla klas uczniów VII i starszych. 

2 godz. lekcyjne 

22.  Jak uczyć się skutecznie? Warsztaty rozwijające znajomość technik efektywnego 

uczenia się, zapamiętywania dla uczniów. 

1-2 godz. 

lekcyjne 

23.  Jak radzić sobie ze stresem? Warsztaty profilaktyczne dla uczniów – klasy IV SP 

i starsi. 

2 godz. lekcyjne 

24.  Zagrożenia w sieci - seksting Warsztaty profilaktyczne dotyczące ochrony swojej 

intymności w sieci dla uczniów ostatnich klas SP 

i starszych. 

2 godz. lekcyjne 

25.  Mówimy NIE agresji 

i przemocy 

Warsztaty profilaktyczne dla uczniów. 2 godz. lekcyjne 

26.  Poznanie siebie 

w kontekście przyszłych 

wyborów zawodowych 

Warsztat z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów 

klas VII SP i starszych. 

2 godz. lekcyjne 

27.  Świat zawodów a moje 

wybory zawodowe 

Warsztat z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów 

klas VII SP i starszych. 

2 godz. lekcyjne 

28.  Edukacja a rynek pracy Warsztat z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów 

klas VII SP i starszych. 

2 godz. lekcyjne 

ZAJĘCIA DLA RODZICÓW 



LP FORMA POMOCY OPIS CZAS TRWANIA 

29.  Konsultacja z psychologiem/ 

pedagogiem/ logopedą/ 

rehabilitantem/ doradcą 

zawodowym 

Indywidualna rozmowa ze specjalistą (trwająca około 

1 godzinę), w celu uzyskania porady dotyczącej sposobu 

postępowania z dzieckiem lub pomocy w podjęciu decyzji 

dotyczącej dalszych oddziaływań wobec niego (w tym 

zasadności rozpoczęcia diagnozy). 

około 1 godz. 

CYKLICZNE ZAJĘCIA GRUPOWE NA TERNIE PORADNI 

30.  Mądrze wychowuję  Zajęcia warsztatowe dla Rodziców przedszkolaków, 

rozwijające ich umiejętności wychowawcze (5 spotkań 

po 90 minut). 

5 spotkań po 90 

min. 

31.  Szkoła dla Rodziców Zajęcia warsztatowe dla Rodziców, rozwijające 

ich umiejętności wychowawcze (10 spotkań po 2h). 

10 spotkań 

po ok 2 godz. 

WARSZTATY PROWADZONE NA TERNIE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 

32.  Czy moje dziecko dojrzało 

do szkoły? O czym rodzice 

wiedzieć powinni 

Warsztat dla Rodziców przedszkolaków. 1,5 godz. 

33.  Samodzielność dziecka 

w wieku przedszkolnym 

Warsztat dla Rodziców przedszkolaków. 1,5 godz. 

34.  Profilaktyka logopedyczna –  

Jak zapobiegać wadom 

wymowy dzieci? 

Warsztat dla Rodziców przedszkolaków.  1,5 godz. 

35.  Jak pomóc dziecku 

w odrabianiu prac domowych?  

Warsztat dla Rodziców dzieci z klas I – III.  1,5 godz. 

36.  Budowanie prawidłowych 

relacji z dzieckiem w okresie 

dojrzewania  

Warsztat dla Rodziców uczniów kl. VII i starszych. 1,5 godz. 

37.  Mówimy NIE agresji 

i przemocy 

Warsztat dla Rodziców uczniów klas IV i starszych. 1,5 godz. 

38.  ,Jak pomóc nastolatkowi 

w wyborze zawodu i szkoły 

Warsztaty dla rodziców uczniów kl. VII i starszych. 45 min. 

ZAJĘCIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI 

LP FORMA POMOCY OPIS CZAS TRWANIA 

39.  Konsultacja z psychologiem/ 

pedagogiem/ logopedą/ 

rehabilitantem/ doradcą 

zawodowym na terenie PPP 

Rozmowa ze specjalistą, w celu uzyskania porady 

dotyczącej sposobu postępowania z uczniem, pomocy w 

podjęciu decyzji dotyczącej dalszych oddziaływań wobec 

niego lub uzyskania pomocy przy opracowaniu IPET. 

w zależności 

od potrzeb 

40.  Warsztat diagnostyczno-

konsultacyjny dla nauczycieli 

realizowany na terenie szkoły 

Spotkanie dla nauczycieli ucznia lub klas o szczególnych 

potrzebach wychowawczych, moderowane przez 

pracowników Poradni (psychologa, pedagoga) w celu 

dokonania diagnozy sytuacji oraz wypracowania procedur 

postępowania w trudnych sytuacjach i planu dalszych 

działań. 

około 2 godz. 

41.  Sieci współpracy 

i samokształcenia dla: 

 Pedagogów 

 Psychologów; 

 Logopedów; 

 Doradców zawodowych; 

Cykliczne spotkania organizowane na terenie Poradni 

mające na celu wymianę doświadczeń między 

uczestnikami, analizę przykładów dobrych praktyk, 

poszerzanie kompetencji uczestników oraz nawiązanie 

współpracy nauczycieli i specjalistów placówek powiatu 

szczycieńskiego. 

1,5-2 godz. 

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI REALIZOWANE W SZKOŁACH 

LP TEMAT WARSZTATÓW OPIS CZAS TRWANIA 

42.  Praca z dzieckiem ze spektrum 

autyzmu  

Warsztat dla nauczycieli: przedszkoli i szkół 

podstawowych. 

1,5 godz. 

43.  Profilaktyka agresji i przemocy 

w szkole 

Warsztat dla nauczycieli: szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych. 

2-2,5 godz. 



44.  Depresja u dzieci i młodzieży. 

Uwrażliwienie na symptomy 

ryzyka podjęcia próby 

samobójczej 

Warsztat dla nauczycieli: szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych. 

2 godz. 

45.  Neurodydaktyka w szkole - jak 

uczy się mózg i jak tę wiedzę 

wykorzystać w praktyce 

4 warsztaty dla nauczycieli: szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych (zajęcia prowadzone w Poradni 

po zebraniu grupy). 

4 spotkania 

po 2 godz. 

46.  Nie taki Rodzic straszny Warsztaty dotyczące prawidłowej komunikacji nauczyciel-

rodzic przeznaczone dla nauczycieli klas I-III. 

około 2 godz. 

ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE PLACÓWKI W REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ  

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

LP TEMAT WARSZTATÓW OPIS CZAS TRWANIA 

47.  Jak przeciwdziałać 

uzależnieniom? 

Warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych, realizowane na terenie placówek. 

2 godz. lekcyjne 

48.  Uzależnienie Warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych. 

1 godz. lekcyjna 

49.  Fas – Alkoholowy Zespół 

Płodowy 

Warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych. 

2 godz. lekcyjne 

50.  Program profilaktyczny 

Unplugged 

Cykl zajęć warsztatowych z zakresu profilaktyki 

uniwersalnej, skierowanych do uczniów w wieku 12-14 lat. 

Program ten ma na celu zmniejszenie ryzyka używania 

substancji psychoaktywnych przez młodzież. Zajęcia 

realizowane są na terenie placówek. 

 

12 spotkań po 1-1,5 

godz. 

+ 2-3 spotkania 

warsztatowe 

z rodzicami            

(po ok 2 godz.) 

51.  Internet bez przesady Zajęcia dla rodziców uczniów szkół podstawowych mające 

na celu uwrażliwienie rodziców na problem nadmiernego 

korzystania przez dzieci z mediów elektronicznych 

i Internetu, realizowane na terenie placówek. 

30-45 min. 

 

 

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnie 

ul. Lanca 10, 12-100 Szczytno 

www.ppp.powiatszczycienski.pl; 

e–mail: sekretariat.ppp@powiat.szczytno.pl 

Telefon: 89 624 25 92 

 

 

 


