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1. Diagnoza logopedyczna - przez cały rok szkolny (wymagany wniosek rodzica/opiekuna prawnego, 

nie wymagane skierowanie lekarskie). 

2. Terapia logopedyczna - przez cały rok szkolny: 

− terapia wad wymowy, 

− terapia zaburzeń mowy i komunikacji językowej, 

− terapia neurologopedyczna zaburzeń mowy wynikających z nieprawidłowości w funkcjonowaniu  

układu nerwowego (afazja, dysfazja, urazy), 

− terapia surdologopedyczna zaburzeń mowy wynikających z nieprawidłowości w funkcjonowaniu 

narządu słuchu,  

− terapia trudności w czytaniu i pisaniu w przebiegu zagrożenia dysleksją rozwojową skorelowana 

z opóźnionym rozwojem mowy i języka, 

− stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy wynikające ze stwierdzonej niepełnosprawności 

dziecka lub zagrożenia niepełnosprawnością. 

3. Profilaktyka logopedyczna (wczesne wykrywanie nieprawidłowości w rozwoju mowy oraz 

funkcjonowaniu zmysłów): 

− konsultacje i porady logopedyczne w przedszkolach, żłobkach i placówkach na terenie powiatu, 

− realizacja programu „Czy mówię poprawnie?” obejmujący indywidualne badania i porady 

logopedyczne w przedszkolach z udziałem rodzica/opiekuna prawnego, 

− logopedyczne badania przesiewowe w przedszkolach bez udziału rodzica/opiekuna prawnego, 

− przesiewowe badania słuchu, systemem Słyszę u dzieci przedszkolnych i szkolnych, 

− przesiewowe badania wzroku systemem Widzę u dzieci przedszkolnych i szkolnych, 

− przesiewowe badania mowy systemem Mówię w szkołach i przedszkolach. 

UWAGA: Badania przesiewowe na terenie placówek odbędą się pod warunkiem odpowiedniej 

sytuacji epidemicznej. 

4. Konsultacje po badaniach przesiewowych słuchu, wzroku, mowy.  

5. Terapia uwagi słuchowej według metody Alfreda Tomatisa. 

6. Konsultacje, porady logopedyczne dla nauczycieli, logopedów szkolnych i przedszkolnych. Pomoc 

w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych. 

7. Konsultacje, porady logopedyczne dla rodziców/prawnych opiekunów. 

8. Specjalistyczna terapia jąkania dla dzieci z niepłynnością mowy. Stałe konsultacje z rodzicami. 

9. Prelekcja dla rodziców „Rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym” - Elżbieta Rozner 
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Zajęcia realizowane na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

 

1. Zajęcia z zakresu kompetencji społeczno-emocjonalnych.  

Miejsce realizacji zajęć: PPP  

Osoba prowadząca: Alicja Hyra - pedagog 

 

2. Trening umiejętności społecznych dla uczniów ze spectrum autyzmu  

Miejsce realizacji zajęć: PPP 

Osoba prowadząca: Ewelina Ziajło - psycholog 

 

3. Grupowe zajęcia „Z orografią za Pan brat!” 

Miejsce realizacji zajęć: PPP, uczniowie klas 5-6, grupa 5 osób, 1x w tygodniu, cykl 10 spotkań  

Osoba prowadząca: Marzena Witkoś - pedagog 

 

4. Zajęcia psychoedukacyjne: 

• „Nieśmiałość i poczucie własnej wartości – praca nad sobą” 

• „Uwierz w siebie – budowanie poczucia własnej wartości” 

• „Wartości. Pozytywne relacje – komunikacja uśmiechu” 

• „Konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów”  

• „Efektywne sposoby uczenia się” 

Miejsce realizacji zajęć: PPP, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe  

Osoba prowadząca: Małgorzata Mach-Sawic - psycholog 

 

5. Trening pewności siebie dla uczniów klas 1-3  

Miejsce realizacji zajęć: PPP, po zebraniu się grupy, zajęcia cykliczne 6-8 spotkań   

Osoba prowadząca: Sylwia Galimska - pedagog 

 

Zajęcia realizowane poza Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w ramach Dni Otwartych PPP 

 

1. Zajęcia psychoedukacyjne:  

• Jak radzić sobie ze stresem?  

• Wyrażamy uczucia, kształtujemy empatię 

• Stop cyberprzemocy 

• Komunikacja interpersonalna  

Miejsce realizacji zajęć: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe  

Osoba prowadząca: Alicja Hyra - pedagog 
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2. Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów „Trudne emocje” 

Miejsce realizacji zajęć: szkoły podstawowe  

Osoba prowadząca: Ewelina Ziajło - psycholog 

 

3. Zajęcia psychoedukacyjne: 

• Umiejętne wyrażanie emocji 

• Jak radzić sobie z trudnymi emocjami, stresem  

Miejsce realizacji zajęć: szkoły podstawowe, kl. 4-5  

Osoba prowadząca: Sylwia Galimska - pedagog 

 

4. Przesiewowe badania: Skala Ryzyka Dysleksji  

Miejsce realizacji zajęć: szkoła podstawowa, kl. 3  

Osoba prowadząca: Sylwia Galimska - pedagog 

 

5. Zajęcia psychoedukacyjne: Efektywne uczenie się  

Miejsce realizacji zajęć: szkoła podstawowa, kl. 6-8  

Osoba prowadząca: Marzena Witkoś - pedagog 

 

6. Zajęcia integrujące zespól klasowy zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów klas 1 i 4  

Miejsce realizacji zajęć: szkoła podstawowa, kl. 1 i 4  

Osoba prowadząca: Marzena Witkoś - pedagog 

 

7. Doradztwo zawodowe - orientacja zawodowa uczniów  

Klasy VIII - szkoły podstawowej, Klasy IV (LO) i V (technikum).  

Miejsce realizacji zajęć: szkoły na terenie powiatu lubaczowskiego  

Osoba prowadząca: Elżbieta Rozner - doradca zawodowy 
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1. Cykliczne zajęcia warsztatowe „Szkoła dla Rodziców” 

 Miejsce realizacji zajęć: PPP 

  Czas realizacji: styczeń 2022 

 Osoby prowadzące: Anna Musiej - psycholog, Grażyna Antonik - pedagog 

 

2. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym z zaburzeniami rozwoju 

psychoruchowego 

Czas realizacji: październik, listopad 2021 

  Osoba prowadząca: Marzena Witkoś - pedagog, Małgorzata Mach-Sawic - psycholog 

 

3. Prelekcja dla rodziców „Wpływ mediów elektronicznych na rozwój dzieci i młodzieży” 

Miejsce realizacji zajęć: PPP 

Czas realizacji: luty 2022  

 Osoba prowadząca: Alicja Hyra - pedagog 

 

4. Warsztaty dla rodziców „Rozwijanie samodzielności dzieci w wieku przedszkolnym” 

Miejsce realizacji zajęć: przedszkola, PPP 

Czas realizacji: marzec 2022  

Osoba prowadząca: Grażyna Antonik - pedagog, Sylwia Galimska - pedagog 

 

5. Warsztaty dla rodziców dzieci przedszkolnych: „Jak przygotować dziecko do nauki pisania?”   

 Miejsce realizacji zajęć: PPP 

Czas realizacji: marzec 2022  

Osoba prowadząca: Sylwia Galimska - pedagog 

 

6. Prelekcja „Jak pomóc dzieciom w przekroczeniu progu klas III- IV po powrocie do szkoły?” 

 Miejsce realizacji na terenie  szkół w czasie realizacji Dnia Otwartego PPP   

  Czas realizacji: październik 2021  

 Osoba prowadząca: Marzena Witkoś - pedagog 

 

7.  Prelekcja dla rodziców: Zaburzenia depresyjne u młodzieży. Problemy wieku dorastania. 

 Miejsce realizacji: na terenie  szkół w czasie realizacji Dnia Otwartego PPP    

   Osoba prowadząca: Małgorzata Mach-Sawic - psycholog 
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Zajęcia realizowane na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

 

Zajęcia grupowe, warsztatowe i badania przesiewowe na terenie placówek powiatu lubaczowskiego będą 

realizowane pod warunkiem odpowiedniej sytuacji epidemicznej, po uzgodnieniu z dyrektorami tych 

placówek i przy zachowaniu reżimu sanitarnego. 

 

1. Zajęcia warsztatowe „Autorytet nauczyciela (wartości, postawy). Rozwijanie kompetencji 

osobistych.”  

Osoby prowadzące: Anna Musiej - psycholog, Grażyna Antonik - pedagog, socjoterapeuta 

Miejsce realizacji zajęć: PPP 

Czas realizacji: luty 2022 (po zebraniu się grupy 10-15 osób) 

 

2. Grupa wsparcia dla wychowawców: 

• Rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych 

• Wypracowywanie banku dobrych praktyk w pracy wychowawczej i edukacyjnej 

Czas realizacji: listopad 2021 

Miejsce realizacji zajęć: PPP 

Osoby prowadzące: Anna Musiej - psycholog, Grażyna Antonik - pedagog, socjoterapeuta 

 

3. Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli „Rozwiązywanie problemów adaptacyjnych u uczniów klas 

IV” 

Miejsce realizacji zajęć: PPP 

Czas realizacji: październik 2021, listopad 2021 lub w trakcie realizacji Dni Otwartych PPP  

w szkołach 

Osoby prowadzące: Anna Musiej - psycholog, Grażyna Antonik - pedagog, socjoterapeuta 

 

4. Zajęcia warsztatowe dla pedagogów „Ustalenie procedur i zasad pracy wspomagających powrót 

uczniów po pandemii” 

Miejsce realizacji zajęć: PPP 

Czas realizacji: październik 2021 

Osoby prowadzące: Alicja Hyra - pedagog, Grażyna Antonik - pedagog 

 

Zajęcia realizowane poza Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 

 

1. Szkolenie Rady Pedagogicznej „Uczeń ze spectrum autyzmu” 

Czas realizacji: według potrzeb 

Osoba prowadząca: Ewelina Ziajło - psycholog 
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2. Szkolenie Rady Pedagogicznej „Jak pomóc dzieciom w przekroczeniu progu klas III-IV po 

powrocie do szkoły?”  

Czas realizacji: październik 2021, listopad 2021 lub w trakcie realizacji Dni Otwartych PPP  

w szkołach 

Osoba prowadząca: Marzena Witkoś - pedagog 

 

 

 


