
DLA   UCZNIÓW,   RODZICÓW,   NAUCZYCIELI 
 

OFERTA   WSPARCIA 

 

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

 

W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 

 

Zgodnie z rekomendacjami MEiN, dotyczącymi działalności poradni psychologiczno-

pedagogicznych  w sytuacji przedłużającego się nauczania zdalnego, proponujemy nasilenie działań 

w obszarze pomocy psychologicznej dla dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli. 
Oferta naszych działań dostępna jest na stronie internetowej poradni www.poradnia.dabrowa.pl. w 

zakładce – Oferta. 

 

Zapraszamy do  korzystania z oferty  w formie on – line,  szczególnie w zakresie:  

 higieny cyfrowej uczniów, rodziców i nauczycieli; proponujemy zajęcia on-line  
z klasami, prelekcje dla rodziców  np. podczas zebrań dla rodziców),   dla nauczycieli 

(udział w radach pedagogicznych, prelekcje i wykłady),  

 motywowania uczniów do nauki oraz metod efektywnego uczenia się:  zajęcia      dla 

uczniów, prelekcje dla rodziców, tworzenie grup warsztatowych  dla nauczycieli na różnych 

etapach edukacyjnych, 

 radzenia sobie ze stresem w sytuacji pandemii  i ochrony zdrowia psychicznego dzieci i 

młodzieży: zajęcia z klasami, prelekcje dla rodziców i nauczycieli,  

 rozwijania umiejętności nauczycieli dotyczących rozpoznawania problemów uczniów i 

wzorców postępowania w sytuacjach trudnych. 
 

Proponujemy również w formie on-line:  
 spotkania w zespołach nauczycieli i specjalistów dotyczące organizacji pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej  oraz interpretacji zaleceń  w opiniach i orzeczeniach, 

 porady i konsultacje dla rodziców, nauczycieli i specjalistów Państwa szkoły                w 

terminie uzgodnionym z opiekunem ze strony poradni, 
 kontynuację pracy w ramach sieci wsparcia i samokształcenia dla psychologów, pedagogów 

szkolnych, logopedów i doradców zawodowych,  
 zajęcia wspomagające wybór szkoły i zawodu,  

 konsultacje indywidualne dla rodziców i nauczycieli ze specjalistą ds. uzależnień 

behawioralnych  - w drugą środę każdego miesiąca w godz. 10.00-12.00, 
 inne  - w zależności od potrzeb Państwa placówki. 

 

Stacjonarnie proponujemy: 
 obserwację uczniów z nasilonymi trudnościami w funkcjonowaniu na terenie przedszkoli i 

szkół, 

 badania logopedyczne.  
 

Prosimy o poinformowanie rodziców o możliwości udziału w grupach wsparcia on- line dla: 
 rodziców dzieci przedszkolnych z odroczonym obowiązkiem szkolnym (mgr E. Bekus,   

mgr A. Wilk), 

 rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się   (mgr A. Wieja – Nicgorska, 

mgr M. Noga), 
 rodziców uczniów z zespołem Aspergera (mgr K. Kulak,  mgr P. Andrzejewska – Olech),  
 rodziców młodzieży szkół ponadpodstawowych z trudnościami wychowawczymi np. 

zaburzeniami nastroju,  zaburzeniami  emocjonalnymi (mgr M. Widera – Kędryna). 
 

http://www.poradnia.dabrowa.pl/


Rodzice powinni skontaktować się z osobami prowadzącymi grupy, dzwoniąc do 

sekretariatu poradni – nr tel.  32 262 53 50,  32 262 38 11 
 
 

INTERWENCYJNY   nr  telefonu  dla UCZNIA   i   RODZICA 

 

509769146 
 

 

Działania podejmujemy na wniosek rodziców, nauczycieli, który jest dostępny na stronie 

internetowej poradni. 

 

W celu zorganizowania spotkania on-line proszę zainteresowanych Państwa o przysłanie na 

adres mailowy poradni: poradnia@dabrowa-gornicza.pl  swojego adresu mailowego. 

 
W sprawie rodzaju i terminu działań, będących odpowiedzią na potrzeby dzieci, rodziców  i 

nauczycieli Waszych placówek, prosimy o kontakt Państwa lub pedagogów/ psychologów 

szkolnych z opiekunem placówki z ramienia poradni. 
Wnioski będą realizowane  w/g kolejności zgłoszeń i  możliwości pracowników poradni. 
 

 

                                                                                          Z serdecznymi pozdrowieniami  
                                                                                                       Jolanta Nowak  

                                                                                                         Dyrektor PPP 
 


