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www.poradniahajnowka.hekko.pl 

 



Poradnia  jest placówką oświatową. Udziela  dzieciom i młodzieży  
pomocy  psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej oraz  pomocy  w  
wyborze kierunku  kształcenia  i   zawodu,  a  także  wspiera rodziców i 
nauczycieli w realizacji zadań związanych z  wychowywaniem  i  
kształceniem. 
 

 
GŁÓWNE ZADANIA PORADNI 

 

 diagnozowanie, 
 działalność terapeutyczna, 
 opiniowanie, orzekanie, 
 prowadzenie grup wsparcia, 
 terapia rodzin, 
 prowadzenie mediacji, 
  interwencja kryzysowa, 
 działalność profilaktyczna, 
 poradnictwo, w tym zawodowe, 
 konsultacje, 
 działalność informacyjno-szkoleniowa, 
 przesiewowe badania wzroku, słuchu i mowy, 
 kompleksowe wsparcie szkół i przedszkoli. 

 

Zadania realizujemy w siedzibie Poradni oraz w placówkach oświatowych 

powiatu hajnowskiego. 

Naszą pomoc świadczymy bezpłatnie, umożliwiając równy dostęp 
wszystkim zainteresowanym.  

Zapewniamy atmosferę bezpieczeństwa i dyskrecji. 

 

 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej oferty. 

Dyrektor i pracownicy Poradni 



ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG PORADNI 

 

 Termin wizyty należy uzgodnić telefonicznie bądź osobiście w 
sekretariacie Poradni. 

 Diagnoza lub  terapia odbywa się na pisemny wniosek 
rodziców/prawnych opiekunów (druki w sekretariacie Poradni). 

 Udział w warsztatach/treningach dla rodziców możliwy jest po 
indywidualnym zgłoszeniu się (telefonicznie lub osobiście).  

 Druki zgłoszeń (na badania i terapie), wniosków (o wydanie opinii, 
orzeczenia) oraz zaświadczeń lekarskich (będących załącznikami do 
wniosków o wydanie orzeczeń do kształcenia specjalnego lub 
nauczania indywidualnego) dostępne są w sekretariacie oraz na 
stronie: www.poradniahajnowka.hekko.pl. 

 Opinie wydawane są na pisemny wniosek rodziców/opiekunów 
prawnych bądź pełnoletniego ucznia, w ciągu 30 dni od daty złożenia 
wniosku. 

 Wydawanie orzeczeń odbywa się na pisemny wniosek 
rodziców/opiekunów prawnych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

OFERTA DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH  NAUCZYCIELI, RODZICÓW I UCZNIÓW 
NA TERENIE PORADNI 

 

Zajęcia grupowe: 

Oferta dla rodziców: 

 Warsztaty dla rodziców  dzieci  z dysleksją – 5 spotkań (J. Samojlik), 

 Warsztaty dla Dobrych Rodziców – 14 dwugodz. spotkań 
(A. Kowalska, J. Samojlik), 

 Warsztaty logopedyczne dla rodziców „Zabawa a mowa – jak rozwijać 
mowę własnego dziecka”- 2 spotkania 120 min (A. Nierodzik), 

http://www.poradniahajnowka.hekko.pl/


 Co powinno niepokoić w rozwoju mowy dziecka 3- 6 letniego?  
1 spotkanie 45 min (E. Dmitruk, J. Pietryczuk ), 

 „Warsztaty dla rodziców dzieci/młodzieży z niepłynnością mowy”  
3 spotkania 60 min (H. Klimiuk), 

Oferta dla uczniów: 

 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne /dla sześciolatków, uczniów klas 
I-III szkoły podstawowej, uczniów z dysleksją z klas IV-VII i klas 
gimnazjalnych/ (J. Samojlik), 

 Warsztaty rozwijające zdolności manualne (J. Samojlik), 

 Terapia ręki (J. Samojlik), 

 Zajęcia grupowe usprawniające sferę emocjonalno-społeczną: 

- Program profilaktyczny „Przyjaciele Zippiego” – dla dzieci klas I-III 
(M. Pawłowska), 

- Trening Umiejętności Społecznych – dla uczniów klas IV-VI  
(M. Pawłowska), 

- Zajęcia grupowe dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  
(M. Pawłowska). 

Oferta dla  nauczycieli: 

1) Sieci współpracy i samokształcenia: 

a) Pedagogów i psychologów szkolnych „Nauczyciele pracują 
zespołowo” (koordynator:  H. Wasiluk), 

b) Wychowawców „Skuteczny wychowawca” (koordynator: 
A. Kowalska), 

c) Sieć „Praca z uczniem młodszym” (koordynator: J. Samojlik). 

 

 Tematyka spotkań sieci do ustalenia na spotkaniach organizacyjnych, 
po rozpoznaniu potrzeb uczestników. Zapraszamy nauczycieli, którzy chcą 
nabywać nowe kompetencje oraz wymieniać się doświadczeniami. 

 

 

 

 



Szkolenia dla nauczycieli: 

1. „Jak rozumieć opinie  PPP”- 1 spotkanie 90 min, (H. Wasiluk)- 

listopad/grudzień, 

2. „Uzależnienia wśród młodzieży- jak rozpoznać i pomóc dziecku” -  

1 spotkanie 45min (I. Małyszko)- luty/marzec, 

3. „Co powinno niepokoić w rozwoju mowy dziecka 3-6-letniego” - 

1 spotkanie 45/60 min (E. Dmitruk, J. Pietryczuk) - grudzień, 

4. „Mobbing rówieśniczy w szkole- rozpoznawanie i przeciwdziałanie” - 

1 spotkanie 90 min (M. Pawłowska)-marzec/kwiecień, 

5. „Logopedyczne zabawy grupowe (w tym izometryczne) dla dzieci w 

wieku przedszkolnym” - 1 spotkanie 120 minut (A.  Nierodzik)-

marzec/kwiecień, szkolenie dla nauczycieli z placówek, w których nie 

ma logopedy, 

6. „Ryzyko dyskalkulii- co powinno niepokoić” - 1 spotkanie 60 min (A.  

Kowalska)- luty/marzec, 

7. „Wspieranie  ucznia w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych” 

- 1 spotkanie 90min(W. Troc)- listopad, 

 
Terapia indywidualna dla dzieci i młodzieży: 

 

 Terapia logopedyczna dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy i 

wymowy. 

 Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w 

uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia). 

 Wspierająca terapia pedagogiczna. 

 Wspierająca terapia psychologiczna dzieci i młodzieży z:  

 problemami wychowawczymi,  

 zaburzeniami emocjonalnymi,  

 zaburzeniami zachowania,  

 trudnościami w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym, 

 nadpobudliwością  psychoruchową. 

 Terapia rodzin. 

 Terapia dzieci z opóźnieniami rozwojowymi.  

 Terapia EEG-Biofeedback. 



 

 

REALIZACJA PRIORYTETÓW MEN 

 

Priorytet 
 

Formy realizacji 

1. Bezpieczeństwo 
w Internecie. 
Odpowiedzialne 
korzystanie z 
mediów 
społecznych. 

U
cz

n
io

w
ie

 
Prelekcja   ,,Telefon komórkowy – przyjaciel czy 
wróg?  

Program profilaktyczny   „BHP użytkownika mediów 
elektronicznych”  (Cyberprzestrzeń – dobrodziejstwo 
czy zagrożenie, cyberprzemoc, uzależnienia 
behawioralne wśród dzieci i młodzieży) 

„Rysia i Tolek na Cyberzachodzie” – zajęcia 
profilaktyczne uzależnień od Internetu dla dzieci 
przedszkolnych 

„Kreatywna profilaktyka dla najmłodszych” 

R
o

d
zi

ce
 „Agresja u dzieci w wieku szkolnym – przyczyny i 

sposoby radzenia sobie z nią” 
 
„Uzależnienia wśród młodzieży – jak rozpoznać i 
pomóc dziecku”  

R
a

d
y

 
P

e
d

a
g

o
g
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e
 

„Mobbing rówieśniczy w szkole- rozpoznawanie i 
przeciwdziałanie”  
 
„Uzależnienia behawioralne wśród dzieci i 
młodzieży” 

2.Wprowadzanie 
doradztwa 
zawodowego do 
szkół i placówek. 

U
cz

n
io

w
ie

 

„Czynniki trafnego wyboru zawodu” 

„Odkrywamy swoje predyspozycje zawodowe i 
kotwice kariery” 

„Moje wartości związane z pracą” 

„Warsztaty aktywizujące uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych do świadomego wyboru 
zawodu” 

R
a

d
y

 
P

e
d

a
g

o
g
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„Jak wspierać wychowanków w podejmowaniu 
decyzji edukacyjno-zawodowych” 

Indywidualne konsultacje dla nauczycieli 
prowadzących doradztwo zawodowe w szkołach. 



R
o

d
zi

ce
 Indywidualne konsultacje dla rodziców dzieci 

niepełnosprawnych, z problemami zdrowotnymi. 

„Jak wspierać dziecko w wyborze szkoły, zawodu” 

3.Wzmacnianie 
wychowawczej roli 
szkoły. 

R
o

d
zi

ce
 

„Uzależnienia wśród młodzieży – jak rozpoznać i 
pomóc dziecku” 
 
„Rola rodziny w psychospołecznym rozwoju dziecka” 
 
”Błędy wychowawcze, a postawy rodzicielskie” 

„Agresja wśród młodzieży. Przyczyny agresji i 
zapobiegania jej.” 

„Dobra komunikacja-Jak budować prawidłowe relacje 
z dzieckiem” 

R
a

d
y

 
P

e
d

a
g

o
g
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„Mobbing rówieśniczy- rozpoznawanie i 
przeciwdziałanie” 
 
 „Trudności wychowawcze i zapobieganie im.” 

4. Podnoszenie 
jakości edukacji 
włączającej w 
szkołach i 
placówkach 
systemu oświaty. 

U
cz

n
io

w
ie

 „Oni są wśród nas”- Zajęcia podnoszące świadomość 
na temat niepełnosprawności (grupy integracyjne) 
 
„Zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla uczniów kl. I 
szkół ponadpodstawowych „Nowa klasa” (klasy 
integracyjne) 

R
a

d
y
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e

d
a

g
o

g
ic

zn
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 „Rozpoznawanie specyficznych trudności w uczeniu 
się i sposoby dostosowania wymagań”  
 
„Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do 
uczniów o obniżonych zdolnościach intelektualnych” 
 
 „Praca z uczniem o obniżonych zdolnościach 
intelektualnych”. 

 

 

 

 



OFERTA DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH  NAUCZYCIELI, RODZICÓW I 
UCZNIÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 

     

Realizacja form wsparcia na wniosek szkoły(wzór wniosku w załączeniu): 

1. Kompleksowe wsparcie placówki (diagnoza potrzeb, plan działania, 
ewaluacja) lub wspólne wypracowanie RPW (Rocznego Planu 
Wspomagania) w oparciu o rozpoznane potrzeby przez szkołę lub 
bieżące korzystanie z oferty Poradni. 

2. Na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki Poradnia 
współpracuje przy opracowywaniu programów edukacyjno-
terapeutycznych (IPET). 

3. Konsultowanie indywidualnych przypadków na terenie szkoły na 
wniosek dyrektora. 

4. Każdej placówce przydzielono opiekuna spośród pracowników 
merytorycznych Poradni: 

Opiekun  Nazwa szkoły/przedszkola  

Irena Małyszko           Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce 

Szkoła  Podstawowa Nr 3 w Hajnówce 

Szkoła Podstawowa w Czyżach 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi  

Anna Kowalska
            

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży 

Technikum Leśne w Białowieży 

Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce 

Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce 

Ewa Dmitruk Przedszkole nr 1 w Hajnówce 

Przedszkole nr 3 w Hajnówce 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Hajnówce 

Monika 
Pawłowska 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Hajnówce 

Przedszkole nr 5 w Hajnówce 

Szkoła Podstawowa w Narewce 



Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce  

Halina Wasiluk Szkoła Podstawowa nr 1 w Hajnówce   

Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czeremsze  

Szkoła Podstawowa  w Kleszczelach 

Justyna Samojlik Szkoła Podstawowa w Dubinach 

Szkoła Podstawowa w Nowokorninie 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie 

Przedszkole nr 2 w Hajnówce 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przedszkola 

 
 

 
OFERTA PRZEZNACZONA DLA DZIECI, RODZICÓW, NAUCZYCIELI W 

PRZEDSZKOLACH 

 

 Pomoc w opracowaniu IPET, 

 Przesiewowe badania prognostyczne gotowości szkolnej 6-latków na 
terenie przedszkoli według zgłoszeń. Informacje i wskazania do pracy 
dla rodziców i nauczycieli, 

 Przesiewowe badania mowy, 

 Obserwacje/indywidualne konsultacje, 

 



 Realizacja zajęć: 

 Temat Prowadzące Specjalista Forma Grupy Ilość 
zajęć/ 
czas 
(min.) 

Zajęcia przeznaczone dla dzieci: 

P
ro

fi
la

k
ty

k
a

 

„Rysia i Tolek na 

Cyberzachodzie „ – 

zajęcia 

profilaktyczne 

uzależnień od 

Internetu dla dzieci 

przedszkolnych. 

M. Pawłowska 

J.  Pietryczuk 

psycholog 
logopeda 

warsztaty 6-latki 3/60  

„Rysia i Tolek w 

Krainie Zdrowych 

Nawyków” - zajęcia 

profilaktyczne na 

temat zdrowego 

stylu życia. 

E.Dmitruk 

J.Samojlik 

psycholog 
pedagog 

warsztaty 6-latki 2/60  

„Oni są wśród nas”- 
Zajęcia podnoszące 
świadomość na 
temat 
niepełnosprawności 
(grupy integracyjne) 

E. Dmitruk 

M. Pawłowska 

Psycholog warsztaty 6-latki 2/30  

Zajęcia przeznaczone dla rodziców: 

          N
a

 
P
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o
e

d
u

k
a
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a

 

„Rozwój mowy 

dziecka w wieku 

przedszkolnym” 

A. Nierodzik 

H.  Klimiuk 

 

logopedzi prelekcja 
(przedszkola, 
w których nie 
ma logopedy) 

3-6-
latki 

1/45 – 
60  

„Jak wspierać rozwój 

mowy dziecka ?” 

J.  Pietryczuk logopeda prelekcja 
(przedszkola, 
w których nie 
ma logopedy) 

3-6 
latki 

1/45-
60  

„Jak pomóc dziecku 

osiągnąć gotowość 

szkolną” 

H. Wasiluk 

I. Małyszko 

pedagog 
psycholog 

prelekcja 5-6-
latki 

1/45-
60  

„Wspieranie dziecka 

w rozwoju 

emocjonalnym” 

M. Pawłowska psycholog prelekcja 3-6 
latki 

1/45-
60  

„Jak zachęcać 

dziecko do 

współpracy i 

A.Kowalska psycholog warsztaty 3-6-
latki 

1/120  



samodzielności” 

Zajęcia przeznaczone dla nauczycieli: 

 

„Rozwój 

emocjonalny dziecka 

przedszkolnego” 

M. Pawłowska psycholog prelekcja 3-6-
latki 

1/30-
45  

„Jak rozwijać 

sprawność 

manualną i 

grafomotorykę?” 

J.  Samojlik pedagog warsztaty 3-6-
latki 

1/45- 
60 

„Jak pracować z 

dzieckiem z 

zaburzeniami 

uwagi?” 

A.Kowalska Psycholog warsztaty 3-6-
latki 

1/60  

 

 
 

Szkoły podstawowe 

 
 

OFERTA PRZEZNACZONA DLA UCZNIÓW, RODZICÓW, RAD 

PEDAGOGICZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 

 Pomoc w  opracowywaniu  IPET, 

 Badania przesiewowe wzroku, 

 Badania przesiewowe słuchu, 

 Badania przesiewowe ryzyka dysleksji, 

 Konsultowanie indywidualnych przypadków, 

 Realizacja zajęć: 

 Temat Prowadzące Specjalista Forma Klasy/ 
wiek 

Ilość 
zajęć/ 
czas 
(min.) 

Zajęcia przeznaczone dla uczniów: 

P
ro

fi
la

k
ty

k
a

  

„Kreatywna 

profilaktyka dla 

najmłodszych” 

 

E. Dmitruk 

J. Samojlik 

psycholog 
pedagog 

warsztaty I-II 4/90 



P
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o

e
d

u
k

a
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„Asertywność - czyli 

sztuka bycia sobą” 

H. Wasiluk Pedagog warsztaty V-VI 1/90  

„Ja i Ty to My” - 

zajęcia sprzyjające  

integracji w klasie, 

rozwijające empatię, 

a także umiejętność 

rozwiązywania 

konfliktów * 

M. Pawłowska Psycholog warsztaty IV-VI 4/45  

„Podróż w krainę 

emocji”–zajęcia 

wspierające w 

rozwoju 

emocjonalnym * 

M. Pawłowska Psycholog warsztaty IV-VI 4/45  

„Uwierz w siebie”  H. Wasiluk 

I. Małyszko  

pedagog 
psycholog 

warsztaty V-VI 1/90  

„Uczę się skutecznie” 

 

A.Kowalska psycholog warsztaty IV-VI 3/45  

Zajęcia przeznaczone dla rodziców: 

 

„Agresja u dzieci w 

wieku 

przedszkolnym/szko

lnym – przyczyny i 

sposoby radzenia 

sobie z nią” 

I. Małyszko psycholog prelekcja I - VII 1/45  

 „Dobra komunikacja-

Jak budować 

prawidłowe relacje z 

dzieckiem” 

M. Pawłowska psycholog warsztaty I-III 1/45  

 „Motywacja do nauki, 

kształtowanie 

pożądanych postaw 

wobec uczenia się” 

A.Kowalska psycholog prelekcja III-IV 1/30 

Szkolenia dla Rad Pedagogicznych: 

 „Zjawisko mobbingu 

w szkole- 

rozpoznawanie i 

przeciwdziałanie” 

M. Pawłowska psycholog prelekcja IV-VI 1/30  

 „Rozpoznawanie 

specyficznych 

J. Samojlik pedagog prelekcja IV-VI 1/60  



trudności w uczeniu 

się i sposoby 

dostosowania 

wymagań” 

 „Sposoby 

dostosowania 

wymagań 

edukacyjnych do 

uczniów o 

obniżonych 

zdolnościach 

intelektualnych” 

J. Samojlik 
H. Wasiluk 

pedagog prelekcja IV-VI 1/60  

 
*Decyduje kolejność zgłoszeń 
 
 
 
 
 

Gimnazja i VII klasa szkoły podstawowej 

 
 

OFERTA PRZEZNACZONA DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI W 

GIMNAZJACH I VII KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 Pomoc w  opracowywaniu  IPET, 

 Konsultowanie indywidualnych przypadków, 

 Oferta zajęć dla zespołów klasowych, 

 Realizacja zajęć: 

Temat Prowadzące Specjalista Forma Ilość 
zajęć/ 
czas 
(min.) 

Zajęcia dla uczniów: 

P
ro

fi
la

k
ty

k
a

 

 

„Zrób coś dobrego dla 

swojego zdrowia 

psychicznego” 

I. Małyszko psycholog prelekcje 5/45  

„BHP użytkownika 

mediów 

H. Wasiluk 
I. Małyszko 

pedagog 
psycholog 

warsztaty 2/90  



elektronicznych” 

„Telefon komórkowy – 

przyjaciel czy wróg?”  

H. Wasiluk pedagog warsztaty 1/90  

P
sy

ch
o

e
d

u
k

a
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„Kreatywny – to znaczy 

jaki?”  

I.Małyszko psycholog warsztaty 1/90  

„Uwierz w siebie” H. Wasiluk 
I. Małyszko 

pedagog 
psycholog 

warsztaty 1/90  

„Jak uczyć się 

skuteczniej?” – zajęcia 

podnoszące efektywność 

uczenia się 

A.Kowalska 
I. Małyszko 

psycholog 
psycholog 

warsztaty 3/90  

D
o

ra
d
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w
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w

o
d

o
w
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„Czynniki trafnego 

wyboru zawodu” 

W. Troc doradca 
zawodowy 

warsztaty 1/45 

„Poznaję siebie” W. Troc doradca 
zawodowy 

warsztaty 1/90 

„Poznajemy swoje 

zainteresowania 

zawodowe” 

W. Troc 
 
 

doradca 
zawodowy 

warsztaty 1/90 

Zajęcia dla rodziców: 

  

„Psychologiczne aspekty 

okresu dorastania. 

Prawidłowości 

rozwojowe” 

I.Małyszko psycholog prelekcja 1/45  

„Rola rodziny w rozwoju 

psychospołecznym 

dziecka” 

I.Małyszko psycholog prelekcja  1/45  

„Błędy wychowawcze. 

Postawy rodzicielskie.” 

I.Małyszko psycholog prelekcja 1/45  

„Uzależnienia wśród 

młodzieży – jak 

rozpoznać i pomóc 

dziecku” 

I.Małyszko psycholog prelekcja 1/45  

„Agresja wśród dzieci i 

młodzieży. Przyczyny 

agresji i zapobiegania 

jej.” 

I.Małyszko psycholog prelekcja 1/45 
min 

„Jak wspierać dziecko w 

wyborze 

zawodu/szkoły?” 

W. Troc pedagog prelekcja 1/45  
 

„Komunikacja nastolatek 

– rodzic. Jak dogadać się 

A.Kowalska psycholog prelekcja 1/45 



z dzieckiem” 

 

Szkolenia dla Rad Pedagogicznych: 

 

 

„Praca z uczniem o 

obniżonych 

możliwościach 

intelektualnych” 

 
H. Wasiluk 

 
pedagog 

 
prelekcja 

 
1/60  

„Jak czytać i rozumieć 

opinię PPP?” 

H. Wasiluk pedagog prelekcja 1/60  

„Uzależnienia 

behawioralne wśród 

dzieci i młodzieży.” 

H. Wasiluk pedagog prelekcja 1/60  

„Jak wspierać 

wychowanków w 

podejmowaniu decyzji 

edukacyjno-

zawodowych?” 

W. Troc doradca 
zawodowy 

prelekcja 1/90  

„Asertywność w 

relacjach z uczniami” 

I.Małyszko psycholog warsztaty 1/90  

„Trudności 

wychowawcze i 

zapobieganie im” 

I.Małyszko psycholog warsztaty 1/90  

Depresje wśród 

młodzieży szkolnej – jak 

pomóc uczniowi. 

I.Małyszko psycholog prelekcja 1/45  

 
 

Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne 

 
 

OFERTA PRZEZNACZONA DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I RAD 

PEDAGOGICZNYCH W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH I 

PONADGIMNAZJALNYCH 

 Udział w zespołach wychowawczych, 

 Szkolenia Rad Pedagogicznych, 

 Pomoc w opracowywaniu IPET, 

 Konsultowanie indywidualnych przypadków, 



 Realizowane zajęcia: 

 Temat Prowadzące Specjalista Forma Ilość 
zajęć/ 
czas  
(min.) 

P
ro

fi
la

k
ty

k
a

 

Zajęcia integracyjno-

adaptacyjne dla 

uczniów kl. I szkół 

ponadpodstawowych 

„Nowa klasa ”- 

warsztaty  

I.Małyszko psycholog  warsztaty 4/45  

„Zrób coś dla swojego 

zdrowia psychicznego” 

I.Małyszko psycholog  prelekcje  5/45  

P
sy

ch
o

e
d

u
k

a
cj

a
 

„Co i jak mówić aby 

inni słuchali Cię z 

przyjemnością”- 

Warsztaty poprawności 

językowej z 

elementami 

autoprezentacji. 

J. Pietryczuk logopeda warsztaty 2/45  

„Jak być asertywnym”- 

warsztaty. 

M. Pawłowska psycholog warsztaty  2/45  

„Jak sobie radzić ze 

stresem?” 

A.Kowalska psycholog warsztaty 1/90  

D
o

ra
d

zt
w

o
 z

a
w

o
d

o
w

e
 

„Czynniki trafnego 

wyboru zawodu” 

W. Troc doradca 
zawodowy 

prelekcje 1/45 

„Odkrywamy swoje 

predyspozycje 

zawodowe” 

W. Troc doradca 
zawodowy 

prelekcje 1/45 

„Moje wartości 

związane z pracą” 

W. Troc doradca 
zawodowy 

prelekcje 1/45 

„Odkrywamy swoje 

kotwice kariery” 

W. Troc doradca 
zawodowy 

prelekcje 1/90 

„Planowanie kariery 

zawodowej” 

W. Troc doradca 
zawodowy 

prelekcje 1/90  

„Warsztaty 

aktywizujące uczniów 

szkół 

ponadgimnazjalnych 

do świadomego 

W. Troc doradca 
zawodowy 

warsztaty 4/90  



wyboru zawodu ” 
 

„Psychologiczne 

aspekty okresu 

dorastania. 

Prawidłowości 

rozwojowe” 

I. Małyszko psycholog prelekcja 1/45  

„Uzależnienia wśród 

młodzieży- jak 

rozpoznać i pomóc 

dziecku” 

I.Małyszko psycholog prelekcja 1/45 

„Jak wspierać dziecko 

w wyborze zawodu/ 

szkoły” 

W. Troc doradca 
zawodowy 

prelekcja 1/45 

„Komunikacja 

nastolatek-rodzic. Jak 

dogadać się z 

dzieckiem” 

A.Kowalska psycholog prelekcja 1/45 

 „Uzależnienia 

behawioralne wśród 

dzieci i młodzieży” 

H. Wasiluk pedagog prelekcja 1/60  

„Jak wspierać 

wychowanków w 

podejmowaniu decyzji 

edukacyjno-

zawodowych?” 

W. Troc pedagog prelekcja 1/60  

„Asertywność w 

relacjach z uczniami” 

I.Małyszko psycholog warsztaty 1/90  

„Trudności 

wychowawcze i 

zapobieganie im” 

I.Małyszko psycholog warsztaty 1/90  

„Depresje wśród 

młodzieży szkolnej” 

I.Małyszko psycholog prelekcja 1/45  

 
  
 
 


