
 

 

 

Szanowni Państwo 

Przed nami kolejny rok szkolny - pełen wyzwań, niezależnie od 

których naszym celem pozostaje niezmiennie praca na rzecz 

dziecka, ucznia, rodziców oraz środowiska oświatowego. 

Chce państwa zapewnić, że mimo niedogodności związanych 

z sytuacją epidemiologiczną z należytą troską pochylimy się nad 

każdym Państwa problemem. We wszystkich gabinetach znajdą 

Państwo i Wasze dzieci szacunek, zrozumienie, dyskrecję oraz 

profesjonalną pomoc. 

W imieniu wszystkich pracowników serdecznie zapraszam do 

skorzystania z naszej oferty i życzę  

zdrowego i odpornego roku szkolnego. 

 

Barbara Wolańska  

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Kołobrzegu   



OFERTA  PORADNI  NA  ROK  SZKOLNY  2020/2021 

 

Zajęcia dla dzieci i młodzieży na terenie Poradni: 

 Terapia psychologiczna: 
trudności w relacjach rówieśniczych, zaburzenia lękowe, depresja, nadpobudliwość 
psychoruchowa (ADHD), zachowania opozycyjno-buntownicze, trudności adaptacyjne, stres 
pourazowy, problemy okresu dojrzewania, problemy suicydalne (próby samobójcze, 
zachowania autodestrukcyjne) problemy wewnątrzrodzinne, trudności emocjonalno-społeczne, 
zaburzenia rozwojowe oraz inne w zależności od potrzeb – prowadzi mgr B. Kalinowska,      

mgr B. Marchal, mgr B. Solik, mgr J. Rosiak, mgr K. Podgórska-Łoś, mgr K. Wójcik, mgr K. 
Grela 

 Terapia pedagogiczna: 
dzieci i młodzieży z grupy ryzyka dysleksji oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 
w tym z dyskalkulią i trudnościami w nauce matematyki – prowadzi mgr A. Dullek-Duda, mgr 

K. Wieczorek 
 Terapia logopedyczna – prowadzi mgr E. Lipska, mgr A. Orłowska, mgr B. Wolańska 
 Terapia EEG Biofeedback – prowadzi mgr K. Wójcik, mgr B. Wolańska  
 Zajęcia o charakterze terapeutycznym  

- metodą integracji sensorycznej - prowadzi mgr V. Podsiadła-Kabacińska, mgr A. Szczerba 
- z elementami sensomotorycznej terapii widzenia - prowadzi mgr E. Pękul 

 Terapia tyflopedagogiczna - prowadzi mgr E. Pękul 
 Terapia surdologopedyczna - prowadzi mgr E. Lipska 
 Terapia metodą Warnkego - prowadzi mgr K. Wieczorek 
 Terapia metodą Tomatisa - prowadzi mgr K. Grela, mgr A. Orłowska 
 Zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne dla dzieci przedszkolnych i/lub szkolnych „Jestem 

odważny” - prowadzi mgr B. Marchal, mgr B. Kalinowska 
 „Zabawy dla mowy” – program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci  w wieku 

przedszkolnym z ORM (cykl 10 spotkań) -  prowadzi mgr B. Wolańska i mgr A. Orłowska 
 „Razem można więcej” – grupowe zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne dla 

uczniów klas VII, VIII -  prowadzi mgr J. Pilarczyk, mgr P. Wróblewska 
 Grupowe zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne dla uczniów kl. IV-VI - 

prowadzi mgr P. Wróblewska 
 Trening Umiejętności Społecznych- mgr P. Wróblewska 
 Grupowe zajęcia warsztatowe z emisji głosu dla uczniów klas ponadpodstawowych - prowadzi 

mgr Ewa Lipska 
 Terapia indywidualna dla dzieci i młodzieży do 18 r. ż. przejawiającej problemy w obrębie 

emocji, osobowości i zdrowia psychicznego - prowadzi mgr J. Pilarczyk, mgr B. Klemba 
 Kształtowanie umiejętności prospołecznych uczniów klas I-III z wykorzystaniem elementów 

Smyko-Multisensoryki -  prowadzi mgr K. Grela i mgr K. Wieczorek 
 Trening umiejętności społecznych – zajęcia grupowe dla dzieci z Zespołem Aspergera w wieku 

8-13 lat – prowadzi mgr B. Marchal i mgr J. Rosiak 
 Porady indywidualne bez badań dla dzieci i młodzieży – prowadzą wszyscy specjaliści poradni 
 Konsultacje i poradnictwo logopedyczne – prowadzi mgr E. Lipska, mgr A. Orłowska,          

mgr B. Wolańska 
 Poradnictwo zawodowe dla dzieci zdolnych i dzieci i młodzieży z problemami zdrowotnymi - 

prowadzi mgr J. Pilarczyk 
 Porady indywidualne dla młodzieży dotyczące wyboru kierunku kształcenia, określania 

preferencji zawodowych, uzyskania informacji o szkołach, profilach, studiach wyższych - 

prowadzi mgr J. Pilarczyk. 

 



Zajęcia dla dzieci i młodzieży na terenie szkół i przedszkoli: 

 Przesiewowe badania słuchu programem „Słyszę” - prowadzi mgr E. Lipska, mgr B. Wolańska 

 Przesiewowe badania wzroku programem „Widzę” - prowadzi mgr E. Pękul 
 Przesiewowe badania mowy dla przedszkoli  i szkół, w których nie są zatrudnieni specjaliści - 

prowadzi mgr E. Lipska, mgr B. Wolańska 
 „Skuteczna i nieskuteczna komunikacja” - zajęcia dla uczniów szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych – prowadzi mgr B. Solik i mgr J. Pilarczyk 
 „Profilaktyka przemocy i agresji” zajęcia dla uczniów szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych – prowadzi mgr B. Solik i mgr J. Pilarczyk 
 „Ja i mój zawód” – zajęcia dla uczniów szkół dla uczniów szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych – prowadzi  mgr J. Pilarczyk. 

Działania edukacyjno-profilaktyczne dla rodziców na terenie Poradni: 

 Gotowość szkolna - prowadzi mgr V. Podsiadła-Kabacińska, mgr B. Kalinowska 
 Postawy rodzicielskie i ich wpływ na wychowanie dzieci - prowadzi mgr A. Dullek-Duda 
 Instruktaż dla rodziców dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej - prowadzi  

mgr V. Podsiadła-Kabacińska 
 Grupa wsparcia dla rodziców dzieci przedszkolnych i szkolnych z zakłóceniami w sferze emocji 

(lękowych, nieśmiałych) - prowadzi mgr B. Marchal, mgr V. Podsiadła-Kabacińska 
 Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym – prowadzi mgr B. Kalinowska 
 Spotkania dla rodziców dzieci biorących udział w treningu umiejętności społecznych - prowadzi 

mgr B. Marchal, mgr J. Rosiak 
 Budowanie programów domowych dla małych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju -

prowadzi mgr V. Podsiadła-Kabacińska 
 Vademecum logopedyczne – zajęcia edukacyjne dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym 

lub szkolnym - prowadzi mgr E. Lipska, mgr A. Orłowska, mgr B. Wolańska 
 Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym 

i wczesnoszkolnym. - prowadzi  mgr B. Kalinowska 
 „Łatwe zabawy na poważne sprawy, czyli jak w codziennych sytuacjach stymulować 

rozwój dziecka?” - warsztaty dla rodziców 5,6,7-letnich mające na celi wzmacnianie 
dojrzałości szkolnej - prowadzi mgr V. Podsiadła-Kabacińska 

 Doradztwo rodzin - prowadzi mgr B. Klemba, mgr D. Korn-Tęcza 
 Terapia rodzin. Terapia małżeństw i par.  Wsparcie dla rodziców będących w sytuacjach 

kryzysowych – prowadzi mgr B. Klemba, mgr D. Korn-Tęcza 
 Warsztaty dla rodziców – praca na rzecz wzrostu kompetencji wychowawczych - prowadzi  

mgr A. Dullek-Duda 
 Spotkania dla rodziców uczniów biorących udział w zajęciach grupowych „Razem możemy 

więcej” - prowadzi mgr J. Pilarczyk, mgr P. Wróblewska 
 „Co dalej po szkole podstawowej” – spotkanie dla rodziców -  prowadzi mgr J. Pilarczyk 
 Spotkania dla rodziców dzieci biorących udział w zajęciach rozwijających kompetencje 

społeczno-emocjonalne z wykorzystaniem elementów Smyko-Multisensoryki - prowadzi  

mgr K. Grela i mgr K. Wieczorek 
 Warsztaty dla ojców z Klubu Ojców Kołobrzeg dotyczące kompetencji wychowawczych - 

prowadzi mgr K. Grela i mgr B. Kalinowska 
 Spotkania dla rodziców dzieci biorących udział w zajęciach „Zabawy dla mowy” - prowadzi 

mgr B. Wolańska i mgr A. Orłowska 
 Prelekcje, wykłady, pogadanki dla rodziców na terenie szkół, przedszkoli i placówek 

oświatowych według zgłoszeń 
 Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z SPE – 

kontakt mgr B. Wolańska 
 



Działania wspomagające pracę szkół, przedszkoli i placówek 
oświatowych w celu podniesienia praktycznych umiejętności nauczycieli 
pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej: 

 Sieć współpracy dla psychologów – kontakt mgr B. Kalinowska 
 Sieć współpracy dla pedagogów – kontakt mgr A. Dullek-Duda 
 Sieć współpracy dla logopedów – kontakt mgr E. Lipska 
 Sieć współpracy dla nauczycieli i doradców zawodowych zajmujących się orientacją zawodową 

w szkołach - kontakt mgr J. Pilarczyk 
 „Jak postępować z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym?” – współpraca z nauczycielami – 

prowadzi mgr B. Marchal, mgr B. Kalinowska 
 „Praca z uczniem słabosłyszącym w szkole ogólnodostępnej” - szkolenie dla nauczycieli – 

prowadzi mgr V. Podsiadła-Kabacińska, mgr E. Lipska 
 „Jak postępować z dzieckiem z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego w przedszkolu lub 

szkole” - warsztaty dla nauczycieli. - prowadzi mgr V. Podsiadła-Kabacińska 
 „Praca z uczniem słabowidzącym w szkole ogólnodostępnej” - szkolenie dla nauczycieli – 

prowadzi mgr E. Pękul 
 „Porozumiewania się z rodzicem ucznia” - szkolenie dla nauczycieli - prowadzi 

mgr A. Dullek-Duda 
 „Prawidłowa współpraca z rodzicami” - szkolenie dla nauczycieli przedszkoli.  - prowadzi  

mgr B. Marchal 
 „Kształtowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów klas I-III” – szkolenie dla 

nauczycieli - prowadzi mgr K. Grela i mgr K. Wieczorek 
 „Model wsparcia ucznia niepełnosprawnego w szkole ogólnodostępnej – edukacja włączająca 

w szkołach” - szkolenie dla nauczycieli –  prowadzi mgr J. Rosiak, B. Wolańska 
 Profilaktyka przemocy i agresji. - prowadzi mgr J. Pilarczyk i mgr B. Solik 
 „Jak pracować z dzieckiem z problemami emocjonalnymi?” - szkolenie dla nauczycieli – 

prowadzi mgr B. Kalinowska 
 „Mutyzm wybiórczy – jak pomóc dziecku pokonać lęk przed mówieniem” – szkolenie dla 

nauczycieli - prowadzi mgr B. Kalinowska, mgr B. Marchal 
 Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów ze SPE – 

kontakt mgr B. Wolańska 
 Szkolenia zespołu nauczycieli zgodnie z potrzebami szkół i placówek. 
 Współpraca w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły i placówki: 

- ustalanie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkoli i szkół, 
- zaplanowanie form wspomagania, 
- ocena efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania. 

 Konsultacje i porady dla nauczycieli, kadry specjalistów i kadry zarządzającej szkół 
i placówek oświatowych. 

 Wspomaganie prac Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, 

szkołach i placówkach oraz pomoc przy opracowywaniu Indywidualnych Programów 
Edukacyjno-Terapeutycznych. 

 Działania mediacyjne między stronami konfliktu (uczniami – rodzicami – nauczycielami). 
 Interwencje kryzysowe. 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kołobrzegu realizuje również zadania Wiodącego Ośrodka 
Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego dla Powiatu Kołobrzeskiego. Ośrodek zapewnia konsultacje oraz usługi: lekarza pediatry konsultanta, fizjoterapeuty, psychologa, pedagoga, 
logopedy, oraz koordynuje działania służące wykorzystaniu dostępnych usług. 


