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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, Marzena Witkoś - pedagog 

 

2. Trening umiejętności społecznych dla uczniów ze spectrum autyzmu  

Miejsce realizacji zajęć: PPP 

Osoba prowadząca: Ewelina Ziajło - psycholog 

 

3. Zajęcia psychoedukacyjne: 

• „Konstruktywne metody radzenia sobie ze stresem”.  

− nabywanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze stresem, 

− zapoznanie z różnymi technikami relaksacyjnymi. 

• „Mój obraz w oczach innych”.  

− zapoznanie się z różnymi sposobami prawidłowej i pozytywnej komunikacji. 

Miejsce realizacji zajęć: PPP, szkoły podstawowe i średnie  

Osoba prowadząca: Małgorzata Mach-Sawic - psycholog 

 

4. 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 

 

5. Zajęcia cykliczne dla uczniów klas VIII „Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 

stresowych” 

Miejsce realizacji zajęć: PPP 

Osoba prowadząca: Grażyna Antonik - pedagog 

  

Zajęcia realizowane poza Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 

 

1. Zajęcia psychoedukacyjne:  

• Jak radzić sobie ze stresem?  

• Wyrażamy uczucia, kształtujemy empatię 

• Stop cyberprzemocy 

• Komunikacja interpersonalna  

Miejsce realizacji zajęć: szkoły podstawowe i średnie  

Osoba prowadząca: Alicja Hyra - pedagog 
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2. Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów w ramach dni otwartych poradni „Trudne emocje” 

Miejsce realizacji zajęć: szkoły podstawowe  

Osoba prowadząca: Ewelina Ziajło - psycholog 

 

3. Zajęcia warsztatowe „Jak rozwiązywać konflikty w klasie?”  

Miejsce realizacji zajęć: szkoły podstawowe, kl. 1-3 

Osoba prowadząca: Grażyna Antonik - pedagog 

 

4. Zajęcia psychoedukacyjne „Stres – jak sobie z nim radzić?” 
Miejsce realizacji zajęć: szkoły podstawowe, kl. 4-5 

Osoba prowadząca: Sylwia Galimska - pedagog 

 

5. Grupowe przesiewowe badania: Skala Ryzyka Dysleksji  

Miejsce realizacji zajęć: szkoła podstawowa, kl. 3  

Osoba prowadząca: Sylwia Galimska - pedagog 

 

6. Czujesz się tak, jak myślisz - trudne emocje jak sobie z nimi radzić? 

Miejsce realizacji zajęć: szkoła podstawowa, kl. 5-8  

Osoba prowadząca: Marzena Witkoś - pedagog 

 

7. Grupowe badania przesiewowy ryzyka dysleksji  

Miejsce realizacji zajęć: szkoła podstawowa, kl. 3  

Osoba prowadząca: Marzena Witkoś - pedagog 

 

8. Grupowe badania przesiewowe sprawności grafomotorycznej i lateralizacji 

Miejsce realizacji zajęć: przedszkole, wychowankowie rocznego obowiązkowego przygotowania 

przedszkolnego gr. 0 

Osoba prowadząca: Marzena Witkoś - pedagog, Sylwia Galimska - pedagog 

 

9. Zajęcia psychoedukacyjne „Motywacja – czym jest i jak ją w sobie odnaleźć?” 

− nabywanie konstruktywnej wiedzy na temat motywacji, 

− umiejętność praktycznego odniesienia się do motywacji w sytuacjach trudnych. 

Miejsce realizacji zajęć: na terenie szkół wg zgłoszeń, kl. 4-8 

Osoba prowadząca: Adam Osiecki - psycholog 

 

10. Zajęcia psychoedukacyjne „Budowanie poczucia własnej wartości” 

− mocne i słabe strony moje oraz innych, 

− porównywanie siebie do innych – budowanie realnego obrazu samego siebie. 

Miejsce realizacji zajęć: na terenie szkół wg zgłoszeń, kl. 4-8  

Osoba prowadząca: Adam Osiecki - psycholog 

 

11. Doradztwo zawodowe - orientacja zawodowa uczniów (klasy VIII - szkoły podstawowej, klasy IV 

(LO) i V (technika) szkoły ponadpodstawowej)  

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: listopad 2022 

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

 

2. Cykliczne zajęcia warsztatowe „Szkoła dla rodziców nastolatków” 

 Miejsce realizacji zajęć: PPP 

  Czas realizacji: luty 2023 

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

 

3. Grupa wsparcia dla rodziców „Jak pomóc dziecku z trudnościami w nauce matematyki?” 

Miejsce realizacji zajęć: PPP 

Czas realizacji: luty 2023 

Osoby prowadzące: Grażyna Antonik - pedagog 

 

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

Miejsce realizacji zajęć: PPP 

Czas realizacji: kwiecień 2023 

 Osoba prowadząca: Alicja Hyra - pedagog 

 

5. Grupa wsparcia „Rozwijanie samodzielności dzieci w wieku przedszkolnym” 

Miejsce realizacji zajęć: PPP 

Czas realizacji: styczeń 2023 

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

 

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

 Miejsce realizacji zajęć: PPP  

Czas realizacji: luty 2023 

Osoba prowadząca: Sylwia Galimska - pedagog 

 

7. Spotkania grupy wsparcia dla rodziców  - cyklicznie (1 raz w miesiącu) 

Miejsce realizacji zajęć: PPP  

 Osoby prowadzące: pracownicy PPP wg ustalonego harmonogramu 

 

8. Prelekcje „Jak rozmawiać z dzieckiem o emocjach - praktyczne wskazówki dialogu” 

− wzbogacenie słownika emocjonalnego, 

− zaprzyjaźnienie z własnymi emocjami i reakcjami dzieci. 
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Miejsce realizacji zajęć: PPP 

Czas realizacji: II semestr roku szkolnego 2022/2023  

Osoba prowadząca: Małgorzata Mach-Sawic - psycholog 

 

9. Prelekcje „Nieśmiałość i poczucie własnej wartości – praca nad sobą” 

− praktyczne wskazówki wychowawcze dotyczące tego jak radzić sobie z nieśmiałością 

i pracować nad poczuciem własnej wartości 

Miejsce realizacji zajęć: na terenie szkół w ramach dni otwartych PPP 

Czas realizacji: wg zgłoszeń ze szkół 

Osoba prowadząca: Małgorzata Mach-Sawic - psycholog 

 

10. Zaburzenia depresyjne u młodzieży. Problemy wieku dorastania. 

Miejsce realizacji zajęć: PPP 

Czas realizacji: I semestr roku szkolnego 2022/2023 

  Osoba prowadząca: Małgorzata Mach-Sawic - psycholog 

 

11. Prelekcje „Właściwa komunikacja na poziomie dziecko - rodzic” 

− wzbogacenie słownika rodzica do kontaktu z dzieckiem, 

− rozpoznawanie komunikatów dziecka wobec dorosłych. 

Miejsce realizacji zajęć: na terenie szkół w ramach dni otwartych PPP 

Czas realizacji:  wg zgłoszeń ze szkół 

Osoba prowadząca: Adam Osiecki - psycholog 

 

12. Prelekcje „Motywowanie i stosowanie systemu nagród w codziennym życiu” 

− wskazówki jak stosować system nagród wobec dzieci by chciały wykonywać powierzone im 

obowiązki. 

Miejsce realizacji zajęć: na terenie szkół w ramach dni otwartych PPP 

Czas realizacji:  wg zgłoszeń ze szkół 

Osoba prowadząca: Adam Osiecki - 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: styczeń 2023 (po zebraniu się grupy 10-15 osób) 

 

2. Grupa wsparcia dla wychowawców: 

• rozwiązywanie bieżących problemów edukacyjnych i wychowawczych 

Czas realizacji: grudzień 2022 

Miejsce realizacji zajęć: PPP 

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

 

3. Prawidłowości rozwojowe  dzieci w wieku szkolnym kryzysy w rozwoju, potrzeby emocjonalne 

i społeczne - wykład 

Miejsce realizacji zajęć: PPP 

Czas realizacji: styczeń 2023 

Osoba prowadząca: Marzena Witkoś - pedagog 

 

 

Zajęcia realizowane poza Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 

 

1. Szkolenie Rady Pedagogicznej „Jak pomóc dzieciom w przekroczeniu progu klas 3-4 po powrocie 

do szkoły?”  

Czas realizacji: w trakcie realizacji Dni Otwartych PPP w szkołach 

Osoba prowadząca: Marzena Witkoś - pedagog 
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