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1. OFERTA DLA RODZICÓW 

Lp. Nazwa zajęć Grupa docelowa Opis zajęć Osoba 

prowadząca 

1.  Dobry start – gotowość 

szkolna Twojego dziecka 

Rodzice dzieci 

przedszkolnych 

Spotkanie z rodzicami  Irena 

Kuczyńska - 

Szarejko 

2.  Jak pomóc dziecku 

w podejmowaniu decyzji 

dotyczących kariery 

zawodowej? – zasoby 

mojego dziecka 

Rodzice uczniów kl. 

VIII  

Spotkania 

indywidualne z 

rodzicami lub 

konsultacje 

Małgorzata 

Hrycenko 

3.  Jaka szkoła? – 

przybliżenie struktury 

szkół i oferty edukacyjnej 

na poziomie 

ponadpodstawowym w 

powiecie kętrzyńskim. 

Rodzice uczniów kl. 

VII - VIII 

Spotkania z 

rodzicami uczniów 

klas VII – VII – 2h 

Małgorzata 

Hrycenko 

4.  Gotowość szkolna dziecka 

do rozpoczęcia nauki 

szkolnej. 

Rodzice dzieci w 

wieku 

przedszkolnym 

Warsztaty stacjonarne 

lub online 2 h 

Katarzyna 

Małż 

5.  Jak pomóc dziecku w 

nauce? 

Rodzice uczniów klas 

I-III SP 

Spotkanie z rodzicami 

– 2h 

Joanna 

Racka 

6.  Trudności dziecka z 

nadpobudliwością 

psychoruchową w 

funkcjonowaniu szkolnym 

Rodzice uczniów klas 

I – VI SP 

Warsztat stacjonarny 

lub online – 2 h 

Joanna 

Racka 

7.  Jak przygotować dziecko do 

nauki czytania i pisania? 

Rodzice dzieci w 

wieku 

przedszkolnym 

Spotkanie z rodzicami 

dzieci w wieku 

przedszkolnym 

Joanna 

Racka 

8.  Emocje u nastolatka - jak 

sobie z nimi radzić? 

Warsztaty dla 

rodziców uczniów 

szkół 

ponadpodstawowych 

Warsztaty stacjonarne 

lub online 

Wioletta 

Drężek - 

Bołtruczek 

9.  Stres w życiu nastolatka Warsztaty dla 

rodziców uczniów 

szkół 

ponadpodstawowych 

Warsztaty stacjonarne 

lub online 

Wioletta 

Drężek - 

Bołtruczek 

10.  

 

 

"ZAangażowani"  Grupa Wsparcia dla 

Rodziców Dzieci z 

Całościowymi 

Zaburzeniami 

Rozwoju (Zespół 

Aspergera) 

1 raz w miesiącu 

spotkania online lub 

stacjonarnie/wsparcie 

telefoniczne 

Magdalena 

Fiedorczuk 

11.  Poradnictwo logopedyczne Rodzice  Konsultacje 

indywidualne – 

stacjonarnie, 

telefonicznie lub 

online 

Elwira 

Nowicka 



12.  Jak pomóc dziecku z 

problemami 

sensorycznymi? 

Rodzice  Konsultacje 

indywidualne – 

stacjonarnie, 

telefonicznie lub 

online 

Elwira 

Nowicka 

13.  Budowanie samodzielności 
edukacyjnej dziecka. 
 

Rodzice klas 0 i 1. 
 

Konsultacje 

indywidualne – 

stacjonarnie, 

telefonicznie lub 

online/spotkania w 

szkole 

Beata 

Podlawska 

14.  Jak dzieci radzą sobie ze 
stratą - żałoba w rodzinie.  

Rodzina Konsultacje 

indywidualne – 

stacjonarnie, 

telefonicznie lub 

online 

Beata 

Podlawska 

15.  Konsultacje w sytuacjach 
trudności wychowawczych 
i rozwojowych (np. 
zaburzenia ze spektrum 
autyzmu, mutyzm 
wybiórczy) 
 

Rodzice Konsultacje 

indywidualne – 

stacjonarnie, 

telefonicznie lub 

online 

Beata 

Podlawska 

16.  Mediacja w sytuacjach 
trudności komunikacyjnych 
na linii rodzic – szkoła 

Rodzice - Szkoła Konsultacje 

indywidualne – 

stacjonarnie, 

telefonicznie lub 

online 

Beata 

Podlawska 

17.  Wsparcie psychologiczne Rodzice  Konsultacje 

indywidualne – 

stacjonarnie, 

telefonicznie lub 

online 

Psycholodzy 

18.  Poradnictwo 

postdiagnostyczne 

Rodzice  Konsultacje 

indywidualne – 

stacjonarnie, 

telefonicznie lub 

online 

Psycholodzy 

i pedagodzy 

19.  Rola rodziców w edukacji 

włączającej 

Rodzice uczniów 

wszystkich typów 

szkół 

Zebrania z rodzicami 

stacjonarne/online 

Marta 

Kragiel 

 

 

 

 

 

 

 



2.  OFERTA DLA NAUCZYCIELI 

Lp. Nazwa zajęć Grupa docelowa Opis zajęć Osoba 
prowadząca 

1.  Dziecko z mutyzmem 
wybiórczym w klasie 

Nauczyciele 
wszystkich typów 
szkół 

Konsultacje 
indywidualne 

Beata Podlawska 

2.  
 
 
 

Wczesne objawy 
zaburzeń ze spektrum 
autyzmu, kiedy rozwój 
dziecka wymaga 
wsparcia  

Nauczyciele żłobków 
i przedszkoli 
 

Warsztat 
stacjonarny lub 
online 2h  

Beata Podlawska 

3.  Jak rozmawiać z 
rodzicem o trudnościach 
dziecka? 

Nauczyciele żłobków 
i przedszkoli 

Warsztat 
stacjonarny lub 
online 2h  

Beata Podlawska 

4.  Emocje u nastolatka - jak 

sobie z nimi radzić? 

 

Nauczyciele 
nauczycieli szkół 
ponadpodstawowych 

Warsztaty 
stacjonarne lub 
online 

Wioletta Drężek - 
Bołtruczek 

5.  Jak pomóc uczniowi w 
wyborze szkoły 
ponadpodstawowej?  

Wychowawcy klas 
VIII 

Warsztat 
stacjonarny lub 
online 2h 

Małgorzata 
Hrycenko 

6.  Potrzeby dziecka 
niepełnosprawnego w 
klasie – jak budować 
atmosferę integracji 
pomiędzy rodzicami 
dziecka 
niepełnosprawnego a 
pełnosprawnego 

Nauczyciele 
wszystkich typów 
szkół 

Spotkanie z radą 
pedagogiczną 
stacjonarnie lub 
online 

Joanna Racka 

7.  Zindywidualizowana 
ścieżka kształcenia – 
jedna z form pomocy 
psychologiczno – 
pedagogicznej na terenie 
szkoły 

Nauczyciele 
wszystkich typów 
szkół 

Spotkanie z radą 
pedagogiczną 
stacjonarnie lub 
online 

Joanna Racka 

8.  Grupa wsparcia dla 
pedagogów szkolnych 

Pedagodzy szkolni Według potrzeb Joanna Racka 

9.  Mediacje między 
stronami: nauczyciel - 
rodzic 

Nauczyciele 
wszystkich typów 
szkół 

Według potrzeb Joanna Racka 

10.  Stres w życiu nastolatka Nauczyciele  szkół 
ponadpodstawowych 

Warsztaty 
stacjonarne lub 
online 

Wioletta Drężek - 
Bołtruczek 

11.  Dostosowywanie 
wymagań  

Nauczyciele 
wszystkich typów 
szkół 

Konsultacje 
indywidualne 

Wszyscy 
pracownicy 
poradni 

12.  Jak rozumieć zapisy 
zawarte w opiniach i 
orzeczeniach? 

Nauczyciele 
wszystkich typów 
szkół 

Szkolenie rady 
pedagogicznej 
stacjonarnie lub 
online – 2 h 

Marta Kragiel 

13.  Organizacja pomocy 
psychologiczno – 
pedagogicznej w szkole 

Dyrektorzy 
szkół/rady 
pedagogiczne 

Konsultacje 
indywidualne – 
stacjonarnie, 
telefonicznie lub 
online/konsultacje 
zespołowe 

Marta Kragiel 
Katarzyna Małż 



14.  Uczeń z orzeczeniem o 
potrzebie kształcenia 
specjalnego w szkole 
ogólnodostępnej – 
organizacja pomocy 
psychologiczno - 
pedagogicznej 

Nauczyciele 
wszystkich typów 
szkół 

Konsultacje 
indywidualne – 
stacjonarnie, 
telefonicznie lub 
online/spotkania 
w szkole 

Wszyscy 
pracownicy 
poradni 

15.  Wsparcie w zakresie 
oceny funkcjonowania 
ucznia, barier i 
ograniczeń w 
środowisku 
utrudniającym 
funkcjonowanie uczniów 
i ich uczestnictwo w 
życiu przedszkola, 
szkoły lub placówki 

Nauczyciele 
terapeuci 

Konsultacje 
indywidualne – 
stacjonarnie, 
telefonicznie lub 
online 

Wszyscy 
pracownicy 
poradni 

16.  Wsparcie w sytuacjach 
trudności 
wychowawczych i 
rozwojowych. 

Nauczyciele 
wszystkich typów 
szkół 

Konsultacje 
indywidualne – 
stacjonarnie, 
telefonicznie lub 
online 

Wszyscy 
pracownicy 
poradni 

17.  Sposoby radzenia sobie z 
trudnymi zachowaniami 
dzieci.  

Nauczyciele 
przedszkoli 

Konsultacje 
zespołowe i 
indywidualne – 
stacjonarnie, 
telefonicznie lub 
online 

Psycholog/pedagog  

18.  Pomoc w sporządzeniu 
IPET oraz WOPFU 
uczniów z orzeczeniem o 
KS w tym  ze spectrum 
autyzmu oraz zespołem 
Aspergera. 

Nauczyciele 
wszystkich typów 
szkół 

Konsultacje 
zespołowe i 
indywidualne – 
stacjonarnie, 
telefonicznie lub 
online 

Katarzyna Małż 
Magdalena 
Fiedorczuk 
Beata Podlawska 

19.  Poradnictwo 
postdiagnostyczne 

Nauczyciele Konsultacje 
indywidualne – 
stacjonarnie, 
telefonicznie lub 
online 

Wszyscy 
pracownicy 
poradni 

20.  Prowadzenie sieci 
współpracy pedagogów i 
psychologów szkolnych 

Pedagodzy szkolni Konsultacje 
indywidualne i 
zespołowe 

Marta Kragiel 
 

21.  Motywacja do nauki - jak 
ją wspierać? 

Nauczyciele 
wszystkich typów 
szkół 

Stacjonarnie lub 
online 

Wioletta Drężek - 
Bołtruczek 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  OFERTA DLA UCZNIÓW 

Lp. Nazwa zajęć Grupa docelowa Opis zajęć Osoba prowadząca 
1.  Wczesne 

wspomaganie 
rozwoju dziecka 

Dzieci z opinią o 
wwr 

Zajęcia terapeutyczne  Katarzyna Małż, Beata 
Podlawska, Joanna 
Racka, Elwira Nowicka, 
Magdalena Fiedorczuk, 
Irena Kuczyńska - 
Szarejko 

2.  Zajęcia w ramach 
programu „ Za 
życiem” 

Dzieci do lat 5 Zajęcia terapeutyczne i 
rehabilitacyjne 

Magdalena Fiedorczuk, 
Irena Kuczyńska – 
Szarejko, Elwira 
Nowicka, Beata 
Podlawska, Aneta 
Machniewska, 
Katarzyna Małż, Marta 
Samsel, Ewa Gadomska 
– Oleszkiewicz, Elżbieta 
Gzegzuła 

3.  Diagnoza 
pedagogiczna i 
psychologiczna: 
- badania uczniów z 
ogólnymi 
trudnościami w 
nauce, 
- badania uczniów ze 
specyficznymi 
trudnościami w 
uczeniu się, 
- badania dzieci 
dotyczące poziomu 
gotowości szkolnej, 
- badania dzieci i 
młodzieży 
niepełnosprawnej 
intelektualnie, 
- badania ucznia 
zdolnego, 
- badania ucznia 
powracającego z 
zagranicy, 
- badania młodzieży 
pod kątem 
kwalifikacji do OHP, 
młodocianych 
pracowników, itp., 

Uczniowie 
wszystkich typów 
szkół 

Badania diagnostyczne 
pedagogiczne i 
psychologiczne 

Wszyscy pracownicy 
poradni 

4.  Opiniowanie w 
sprawie: 
- wczesnego 
wspomagania 
rozwoju, 
- wcześniejszego 
przyjęcia dziecka do 
szkoły podstawowej 
bez odbycia rocznego 
obowiązkowego 
przygotowania 
przedszkolnego, 

Dzieci od chwili 
wykrycia 
niepełnosprawności 
do rozpoczęcia 
nauki szkolnej 

Badania diagnostyczne 
pedagogiczne i 
psychologiczne 

Wszyscy pracownicy 
poradni 



- odroczenia 
rozpoczęcia 
spełniania przez 
dziecko obowiązku 
szkolnego, 
- osiągnięcia przez 
dziecko gotowości 
szkolnej (dotyczy 
dzieci, które 
realizowały 
obowiązek rocznego 
przygotowania 
przedszkolnego poza 
szkołą, 
przedszkolem), 
- spełniania 
obowiązku szkolnego 
lub obowiązku nauki 
poza szkołą, itp., 

5.  Orzekanie o 
potrzebie: 
- kształcenia 
specjalnego dla dzieci 
i młodzieży 
niepełnosprawnej 
oraz 
niedostosowanej 
społecznie, 
zagrożonej 
niedostosowaniem 
społecznym,  
wymagającej 
stosowania 
specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy, 
- zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych dla 
dzieci z 
niepełnosprawnością 
intelektualną  w 
stopniu głębokim,  
- indywidualnego 
nauczania oraz 
obowiązkowego 
rocznego 
przygotowania 
przedszkolnego dla 
dzieci, których stan 
zdrowia 
uniemożliwia albo 
znacznie utrudnia 
uczęszczanie do 
przedszkola lub 
oddziału 
przedszkolnego 
zorganizowanego w 
szkole podstawowej, 
itp., 

Uczniowie 
wszystkich typów 
szkół 

Badania diagnostyczne 
pedagogiczne i 
psychologiczne 

Zespoły Orzekające 



6.  Kalejdoskop 
zawodów – 
preorientacja 
zawodowa 

Uczniowie klas  III 3 spotkania dla jednej 
grupy – czas jednych 
zajęć - 1h lekcyjna (w 
terenie) 

Irena Kuczyńska - 
Szarejko 

7.  Pięknie mówię – 
zajęcia z zakresu 
profilaktyki 
logopedycznej 

Uczniowie klas II - 
III 

Spotkania cykliczne – 
czas 45 - 60 min. każde 
spotkanie (w terenie) 

Irena Kuczyńska - 
Szarejko 

8.  Bez barier – zajęcia z 
zakresu profilaktyki 
dydaktycznej; zajęcia 
ogólnorozwojowe 

Uczniowie klasy I SP Spotkania cykliczne – 
czas 45 min. każde 
spotkanie (na terenie 
poradni) 

Irena Kuczyńska - 
Szarejko 

9.  Wędrówka po 
Mieście Zawodów 

Uczniowie klas  III Zajęcia 1 h lekcyjna Małgorzata Hrycenko 

10.  Akcesoria zawodowe Uczniowie klas I - III Zajęcia 1 h lekcyjna Małgorzata Hrycenko 
11.  Kotwice mojej 

kariery 
Uczniowie klas VII - 
VIII 

Zajęcia 2 h lekcyjne Małgorzata Hrycenko 

12.  Jaką szkołę wybrać? -  
oferty szkół 
ponadpodstawowych 

Uczniowie klas VII - 
VIII 

Zajęcia 2 h lekcyjne Małgorzata Hrycenko 

13.  Mapa marzeń Uczniowie klas IV - 
VIII  

Warsztaty  ok. 3 h  Małgorzata Hrycenko 

14.  Moje pierwsze CV Uczniowie szkół 
ponadpodstawowyc
h 

Warsztaty 2 h lekcyjne Małgorzata Hrycenko 

15.  Terapia 
logopedyczna  

Dzieci i młodzież Terapia indywidualna Elwira Nowicka 

16.  Warsztaty 
rozwijające 
kompetencje 
społeczne 

Uczniowie 
wszystkich typów 
szkół 

Warsztaty w klasach Beata Podlawska 

17.  Interwencja w syt. 
trudnych/kryzys. 

Uczniowie  zajęcia grupowe/ 
indywidualne 

psycholodzy 

18.  Prowadzenie lekcji 
wychowawczych 
(tematyka wg 
potrzeb); 

Uczniowie 
wszystkich typów 
szkół 

Stacjonarnie lub online Pedagodzy 
psycholodzy 

19.  Konsultacje 
psychologiczne  

Uczniowie 
wszystkich typów 
szkół 

Konsultacje 
indywidualne – 
stacjonarnie, 
telefonicznie lub 
online 

Beata Podlawska,, 
Wioletta Drężęk- 
Bołtruczek  
 

20.  „Nie daj się, dbaj o 
siebie” - profilaktyka 
poruszająca problem 
przemocy seksualnej  

uczniowie klas 0 
 i I- III 

Warsztaty Beata Podlawska 

21.  Badanie słuchu i 
wzroku  dzieci 5-6 
letnich za pomocą 
Platformy Badania 
Zmysłów 

Na wniosek rodzica 
– dzieci 5-6-letnie 

Diagnoza 
indywidualna 

Elwira Nowicka 

22.  Ocena poziomu 
rozwoju systemu 
językowego - Test 
TRJ 

Na wniosek rodzica 
– dzieci 5-6-letnie 

Diagnoza 
indywidualna 

Elwira Nowicka 

23.  Terapia  integracji 
sensorycznej  dla  

Dzieci w wieku 
przedszkolnym  - na 
wniosek rodzica 

Terapia indywidualna  Elwira Nowicka 
 



dzieci 
przedszkolnych 
- nadreaktywność  
sensoryczna 
-podreaktywność  
sensoryczna 

24.  Zajęcia korekcyjno – 
kompensacyjne, 
terapia pedagogiczna 
na terenie Poradni 

Uczniowie szkół 
podstawowych 

Zajęcia indywidualne 
lub w grupach do 5 
osób 

Katarzyna Małż 
 

25.  Zajęcia terapeutyczne 
dla uczniów ze 
specyficznymi 
trudnościami w 
pisaniu i czytaniu. 

Uczniowie szkół 
podstawowych 

Zajęcia indywidualne 
lub w grupach do 5 
osób 

Katarzyna Malż 

26.  Terapia ręki  Dzieci sześcioletnie, 
ucz. klas I i dzieci z 
odroczeniem 
obowiązku 
szkolnego 

Zajęcia grupowe Joanna Racka 

27.  EEG Biofeedback, Uczniowie klas III - 
VIII 

Zajęcia indywidualne Katarzyna Małż 

28.  Dziecko 
nadpobudliwe 
psychoruchowo - 
ADHD 

Uczniowie klasy III Zajęcia grupowe Joanna Racka 

29.  Relacje rówieśnicze - 
jak o nie dbać? 

Uczniowie szkół 
ponadpodstawo-
wych 

Warsztaty stacjonarne 
lub online 

Wioletta Drężęk- 
Bołtruczek  

30.  Terapia grupowa:  
- zajęcia rozwijające 
kompetencje 
emocjonalno-
społeczne  

Uczniowie klas IV SP 
z nadpobudliwością 
ruchową 

Zajęcia grupowe na 
terenie poradni  
( do 5 osób) 

Joanna Racka  

31.  Zajęcia adaptacyjne 
dla dzieci 
powracających z 
zagranicy 

Uczniowie SP Indywidualnie lub 
grupowo ( do 5 osób) 

Joanna Racka  

32.  Zajęcia rozwijające 
kompetencje 
emocjonalno - 
społeczne 

Uczniowie klas I - III Zajęcia grupowe na 
terenie poradni (do 5 
osób) 

Magdalena Fiedorczuk 

33.  Warsztaty 
integracyjne/dobra 
adaptacja – zajęcia 
dla zespołów 
klasowych 

Uczniowie klas I - III 
SP 

Warsztaty Katarzyna Małż 

34.  Interwencja dla klasy 
szkolnej – trudności 
adaptacyjne, 
trudności 
integracyjne 

Uczniowie szkół 
podstawowych i 
ponadpodstawo-
wych 
 

Zajęcia warsztatowe Joanna Racka 

35.  Jak się uczyć?  Uczniowie kl. IV - 
VIII SP 

Zajęcia warsztatowe Joanna Racka 

36.  Trzeba, można, nie 
wolno – po co nam 
normy i zasady 
 

Uczniowie kl. I - III 
SP 

Warsztaty Joanna Racka i Beata 
Podlawska 



37.  Stres w życiu 
nastolatka 

Uczniowie szkół 
ponadpodstawo-
wych 
 

Warsztaty Wioletta Drężek - 
Bołtruczek 

38.  Motywacja do nauki Warsztaty Wioletta Drężek - 
Bołtruczek 

39.  Emocje u nastolatka - 
jak je okiełznać? 

Warsztaty Wioletta Drężek - 
Bołtruczek 

40.  Terapia kognitywna 
Metodą Instrumental 
Enrichment – 
wspieranie funkcji 
poznawczych 
angażowanych w 
proces uczenia się  

Uczniowie szkół 
ponadpodstawo-
wych 
 

Zajęcia grupowe Wioletta Drężek - 
Bołtruczek 

41.  „Przyjaciele 
Zippiego” – program 
profilaktyczny 

Dzieci z klas 0-III Warsztaty stacjonarne Katarzyna Małż 
Magdalena Fiedorczuk 

42.  Trening słuchowy 
Johansena - NOWOŚĆ 

Dzieci od 6 roku 
życia 

Indywidualna 
diagnoza i terapia 
personalizowaną 
muzyką – usługa 
częściowo płatna 

Magdalena Fiedorczuk 

43.  Terapia jąkania Dzieci w wieku 
szkolnym 

Zajęcia grupowe Elwira Nowicka 
 

44.  Zajęcia dla dzieci z 
niepełnosprawnością 
rozwojową mowy 

Dzieci 5 – 6 lat Zajęcia grupowe Elwira Nowicka 
 

45.  Trening Umiejętności 
Społecznych 

Dzieci w grupach 
wiekowych: 
6-7 lat 
8-9 lat 
10-11 lat 
12-14 lat 

Zajęcia grupowe Aneta Żejmo 

46.  Zajęcia korekcyjno - 
kompensacyje 

Dzieci w grupach: 
klasa II – III 
kasa III 
 

Zajęcia grupowe Aneta Żejmo 

47.  Trening Umiejętności 
Społecznych 

Uczeń klasy VII Zajęcia indywidualne Aneta Żejmo 

48.  Zajęcia korekcyjno - 
kompensacyje 

Uczeń klasy III Zajęcia indywidualne Aneta Żejmo 

 


