
Udzielaniem nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych – realizowanie zadań profilaktycznych oraz 

wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

dydaktycznych i wychowawczych porad i konsultacji (porady i konsultacje udział w zebraniach rad pedagogicznych; warsztaty; grupy wsparcia; wykładów  

i prelekcji; prowadzenie mediacji; interwencje kryzysowe; działalność informacyjno-szkoleniowa) 

 

propozycje dla NAUCZYCIELI – realizowane na terenie poradni psychologiczno-pedagogicznej 

Tematyka  Forma zajęć  Czas trwania  Osoba/ osoby prowadzące 

Pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych 

i wychowawczych u dzieci i młodzieży  

Porady, konsultacje indywidualne  dla 

nauczyciele wszystkich typów szkół, przedszkoli 

i placówek 

Przez cały rok wg zgłoszeń Wszyscy pracownicy pedagogiczni 

Porady, konsultacje dla nauczycieli dzieci 

niepełnosprawnych – wczesne wspomaganie 

rozwoju (dla dzieci od urodzenia do podjęcia nauki 

w szkole) 

Porady, konsultacje dla nauczycieli, 

specjalistów zajmujących się dziećmi 

niepełnosprawnymi – wczesne wspomaganie 

rozwoju (dla dzieci od urodzenia do podjęcia nauki 

w szkole) 

Przez cały rok wg zgłoszeń Podwalska Aleksandra 

Walczak Aleksandra 

Porady, konsultacje dla nauczycieli i specjalistów 

pracujących z dziećmi z całościowymi zaburzeniami 

rozwoju (autyzm, Zespół Aspergera) oraz  

z nadpobudliwością psychoruchową  

Porady,  konsultacje  indywidualne Przez cały rok wg zgłoszeń 

Bielawska Magdalena 

Nierzwicka Małgorzata 

Wydra Mariola 

Walczak Aleksandra 

Grossmann Mariusz (od II półrocza 

roku szkolnego 2021/2022) 

Porady konsultacje dla nauczycieli i specjalistów 

pracujących z dziećmi słabowidzącymi  

i niewidzącymi 

Porady, konsultacje indywidualne Przez cały rok wg zgłoszeń 

Iwasiów Marzena 

Podwalska Aleksandra 

Białek Katarzyna (od II półrocza 

roku szkolnego 2021/2022) 

Porady konsultacje dla nauczycieli i specjalistów 

pracujących z dziećmi  słabosłyszącymi  

i niesłyszącymi 

 

 

Porady, konsultacje indywidualne Przez cały rok wg zgłoszeń 

Iwasiów Marzena 

Lewandowska Kinga 

Podwalska Aleksandra 

Białek Katarzyna (od II półrocza 

roku szkolnego 2020/2021) 

Porady, konsultacje dla nauczycieli i specjalistów 

pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi 

intelektualnie 

Porady, konsultacje  indywidualne Przez cały rok wg zgłoszeń 

Białek Katarzyna 

Kowalewska Anna 

Rynkowska – Gabriel Magdalena 

Wszyscy specjaliści psycholodzy 



Porady, konsultacje dla nauczycieli i specjalistów 

pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo 

 

 

Porady, konsultacje  indywidualne Przez cały rok wg zgłoszeń 

Tasarz Eliza 

Walczak Aleksandra 

Rynkowska-Gabriel Magdalena 

Porady, konsultacje pedagogiczne dla nauczycieli  

i specjalistów pracujących z dziećmi zagrożonymi 

niedostosowaniem społecznym, niedostosowanymi 

społecznie 

Porady, konsultacje  indywidualne Przez cały rok wg zgłoszeń 

Grossmann Mariusz 

Liskin Dorota 

Woźniak Ewelina 

Porady, konsultacje pedagogiczne dla nauczycieli  

doradców zawodowych oraz wychowawców klas 

VIII i klas maturalnych w zakresie wspierania 

ucznia w wyborze kierunku kształcenia i zawodu   

Porady, konsultacje indywidualne 

 
Przez cały rok wg zgłoszeń 

Kowalewska Anna 

Porady, konsultacje psychologiczne – trudności   

emocjonalne, wychowawcze i rozowjowe, zaburzenia 

poznawcze u dzieci i młodzieży 

Porady, konsultacje indywidualne Przez cały rok wg zgłoszeń 

Bielawska Magdalena 

Cieszewska Joanna 

Grossmann Mariusz 

Surdykowska Edyta 

Tasarz Eliza 

Woźniak Ewelina 

Podwalska Aleksandra 

Porady, konsultacje psychologiczne – 

funkcjonowanie ucznia z zaburzeniami lękowo – 

depresyjnymi  

Porady, konsultacje indywidualne Przez cały rok wg zgłoszeń 

Cieszewska Joanna (punkt 

konsultacyjny w Suszu) 

Porady, konsultacje – motywowanie, negocjacje, 

mediacje  

 

Porady, konsultacje indywidualne Przez cały rok wg zgłoszeń 

Cieszewska Joanna 

Tasarz Eliza  

Grossmann Mariusz 

Warsztaty: Praca z uczniem trudnym – rozwijanie 

kompetencji interpersonalnych nauczycieli, metody  

i formy pracy   

Nauczyciele szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Po zebraniu się  

10 - osobowej grupy 

nauczycieli 

2 spotkania po 4 h 

Grossmann Mariusz 

Warsztaty: Integracja rówieśnicza w klasie – 

rozwijanie kompetencji Interpersonalnych nauczycieli   

 

Nauczyciele szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Po zebraniu się  

10 - osobowej grupy 

nauczycieli 

2 spotkania 4 h 

 

 

 

 

 

 

Grossmann Mariusz 



Cykliczne warsztaty nauczycieli 

współorganizujących kształcenie integracyjne, 

specjalne, specjaliści pracujący z dzieckiem/ uczniem 

niepełnosprawnym (roboczo sieć współpracy) 

 

 

Nauczyciele szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych 

Akces na początku roku 

szkolnego 

Nierzwicka Małgorzata 

Cykliczne warsztaty doradców zawodowych i osób 

koordynujących doradztwo edukacyjno-zawodowe  

w szkołach (roboczo sieć współpracy) 

Nauczyciele szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych 
Akces na początku roku 

szkolnego 

Kowalewska Anna 

Cykliczne warsztaty dla specjalistów szkolnych – 

pedagogów/ psychologów/ logopedów (roboczo sieć 

współpracy) 

Nauczyciele szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych 
Akces na początku roku 

szkolnego 

Surdykowska Edyta 

Iwasiów Marzena 

Grupa wsparcia dla nauczycieli: „Szkoła w nowej 

czy w starej rzeczywistości – podejście 

skoncentrowane na rozwiązaniach”   

Nauczyciele szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych 
Wg planu zajęć –  

od X 2021 do IV 2022  

(raz w miesiącu) 

Bielawska Magdalena 

Grupa wsparcia dla nauczycieli: „Szkoła dla 

wychowawców. Wsparcie dla nauczycieli – 

wychowawców” 

Nauczyciele szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych 

Wg planu zajęć – 

 od X 2021 do IV 2022 (raz 

w miesiącu) 

Woźniak Ewelina 

 


