
        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 

2008/2009 trafia do rąk Państwa nowy 

Biuletyn Informacyjny „Trójka”.  

Pragniemy przedstawić w nim 

najistotniejsze informacje dotyczące 

działalności naszej Poradni, aby 

przypomnieć, jak można skorzystać 

z pomocy oraz co można aktualnie 

wybrać z szerokiej oferty proponowanej 

przez pracujących tu psychologów, 

pedagogów i logopedów. 
 

 

Proszę pamiętać, że korzystanie z naszej pomocy jest bezpłatne 

i nie jest wymagane skierowanie. Rejestracji dziecka można 

dokonać telefonicznie pod numerem 012 266-19-50 lub osobiście 

w sekretariacie.  

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 

do 19.00. 

 

Na kolejnych stronach Biuletynu przedstawiamy szczegółową ofertę 

PPP Nr 3 na rok szkolny 2008/2009. 
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UCZNIOWIE 

 

indywidualne formy pomocy 

 

 ćwiczenia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy 

 zajęcia dla dzieci ze sprzężonymi deficytami funkcji percepcyjnych i mowy                   

 terapia pedagogiczna – zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce  

(dysleksja, dysortografia, dysgrafia) – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych 

 terapia indywidualna dla młodzieży (uczniów gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych) 

 Punkt Poradnictwa Zawodowego – indywidualne porady zawodowe dla uczniów 

kończących gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne 

 

 

 

 

 

 



grupowe formy pomocy 

 

 zajęcia kompensacyjne dla dzieci odroczonych od obowiązku szkolnego 

 zajęcia ogólnorozwijające dla dzieci z klas 0-III, z deficytami rozwojowymi 

 zajęcia dla dzieci z klas I-III -  „Spójrz inaczej”, uczące właściwych zachowań 

w sytuacjach trudnych 

 zajęcia dla dzieci klas II-III ,z problemami emocjonalnymi (zahamowane, lękowe) 

 zajęcia wspomagające rozwój umiejętności matematycznych dzieci klas III-IV 

 zajęcia dla uczniów klas IV - VI „Jak radzić sobie ze złością” 

 terapia pedagogiczna w małej grupie – praca z dziećmi ze specyficznymi trudnościami 

w nauce (dysleksja, dysortografia, dysgrafia) – uczniowie szkół podstawowych 

i gimnazjalnych  

  „Jak się uczyć ?” – warsztaty dla uczniów klas VI  

 „Przyjaźnie prawdziwe, przyjaźnie fałszywe” - warsztaty dla uczniów szkół 

podstawowych, nie radzących sobie z agresją otoczenia 

 grupa wsparcia dla młodzieży gimnazjalnej, z problemami w relacjach społecznych 

  „Padok” - rozwijanie umiejętności społecznych – zajęcia dla uczniów od 15 roku 

życia 

 „Agresja – lęk czy odwaga ?” – warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

 „Dobra klasa” – warsztaty adaptacyjno-integracyjne dla I klas szkół 

ponadgimnazjalnych 

 „Jak poradzić sobie ze stresem egzaminacyjnym” – warsztaty dla klas maturalnych 

  „Planuję karierę zawodową” – cykl zajęć przygotowujących uczniów gimnazjów do 

wyboru zawodu i kierunku kształcenia (klasa I – „Poznaję siebie”; klasa II – „Poznaję 

zawody”; klasa III – „Podejmuję decyzję”) 

 zajęcia aktywizujące uczniów klas ponadgimnazjalnych, do świadomego planowania 

kariery i podjęcia roli zawodowej 

  „Zamiast poniżać…” warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, uczące 

poprawnej komunikacji 

 

 

 

 

 



 

RODZICE 

 

 

 terapia rodzin 

 „Szkoła dla rodziców” – trening umiejętności wychowawczych  

 „Twoje dziecko to potrafi” – warsztaty dla rodziców dzieci z trudnościami w nauce 

czytania i pisania z klas I-III oraz IV-VI 

 konsultacje dla rodziców dzieci z podejrzeniem ADHD 

 szkoła dla rodziców dzieci z ADHD 

  „Pozwól dziecku dorastać” – warsztaty dla rodziców mających problemy z dzieckiem 

w wieku dorastania 

 „Zrozumieć nastolatka” – grupowe zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców 

adolescentów 

 „Chcę być dobrym rodzicem” – cykl spotkań psychoedukacyjnych 

 doradztwo edukacyjno-zawodowe – spotkania informacyjne dla rodziców uczniów 

kończących gimnazja 

 systematyczne konsultacje logopedyczne, dyslektyczne, interwencyjno-doradcze 

 dyżury opiekunów szkół w czasie szkolnych zebrań dla rodziców 

 

 

NAUCZYCIELE I PEDAGODZY  

 

 

 „Pełnienie roli pedagoga w szkole” – konsultacje dla pedagogów na początku kariery 

zawodowej 

 działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych 

 udział opiekunów szkół w Radach Pedagogicznych, dniach otwartych  

 systematyczne konsultacje z pedagogami szkolnymi i nauczycielami 

warsztaty tematyczne dla nauczycieli i pedagogów wg zgłaszanych potrzeb.  
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