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Rodzaje usług: 

L.p

. 

psychologicz

na 

pedagogiczn

a 

logopedyczn

a 

Punkty 

konsultacyj

ne 

dla 

rodziców  

Programy: 

- terapeutyczne, - profilaktyczne 

Dodatkowa oferta 

psychologiczno – 

pedagogiczna 

1. 

diagnoza diagnoza diagnoza  

"Bawię się i uczę" – zajęcia wspierające rozwój 

małego dziecka 5 – 6-letniego. 

prelekcje dla rodziców 

2. 

terapia: 

 dla dzieci  

z problemami 

emocjonalny

mi oraz 

zaburzeniami 

zachowania, 

 dla dzieci 

zagrożonych 

niedostosow

a-niem 

społecznym,  

 terapia rodzin 

terapia: 

 dla dzieci z 

trud-

nościami w 

czy-taniu i 

pisaniu, 

 dla dzieci                      

z 

trudnościami     

w uczeniu się 

matematyki, 

 dla dzieci 

odroczonych            

od 

obowiązku 

szkolnego 

terapia: 

 wad 

wymowy, 

 kształtowani

e mowy u 

małych 

dzieci, 

 terapia 

zaburzeń 

mowy u 

dzieci            

ze 

schorzeniami 

centralnego 

układu 

nerwowego 

 

"Dziecko zdolne. Mogę więcej"  - 

wspomaganie rozwoju uczniów zdolnych                  

kl. V -VI szkoły podstawowej 

prelekcje dla nauczycieli 

3. 

doradztwo 

zawodowe 

porady porady  

"Szybkie czytanie" – zajęcia warsztatowe z 

zakresu szybkiego czytania dla uczniów kl. V -VI 

szkoły podstawowej  i kl. I - III gimnazjum 

warsztaty dla rodziców 

4. 

porady  konsultacje konsultacje  

Wczesne wspomaganie rozwoju emocjonalno-

społecznego dzieci  5-6-letnich – zajęcia 

warsztatowe dla dzieci  

w wieku przedszkolnym. 

warsztaty dla nauczycieli 

5. 

konsultacje  badania  

"Potrafię coś i to mi się podoba" –

kształtowanie pozytywnej samooceny, zajęcia 

Spotkania instruktażowo –
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przesiewowe 

grupowe dla uczniów  kl. VI szkoły podstawowej 

 

konsultacyjne  

(pomoc w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych 

oraz trudności szkolnych). 

6. 

    „Dociekania filozoficzne” – zajęcia 

kierunkujące i stymulujące rozwój 

poznawczy i społeczno-emocjonalny 

dzieci zdolnych kl. VI szkoły 

podstawowej i gimnazjalistów. 

„Mediacje rówieśnicze” – zajęcia dla 

nauczycieli kl. V -VI szkoły 

podstawowej i gimnazjów 

7. 

    

"Czytam - rozumiem - wiem" – doskonalenie 

umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz 

poprawnego pod względem ortograficznym 

pisania zajęcia dla uczniów kl. I – III szkoły 

podstawowej 

"Jak rozmawiać z rodzicami 

uczniów sprawiających trudności 

wychowawcze" – zajęcia dla 

nauczycieli szkół podstawowych i 

gimnazjów. 

8. 

    

"Sylaba, wyraz, zdanie ... Książka" – zajęcia 

grupowe dla dzieci z obniżonymi 

umiejętnościami czytania dla uczniów kl. I - II 

szkoły podstawowej. 

"Do jakiej szkoły może iść Twoje 

dziecko po gimnazjum" – prelekcja 

dla rodziców uczniów kl. III gimnazjum 

9. 

    

"Zanim pójdę do szkoły pomaluję cały świat" 

– zajęcia profilaktyczno-edukacyjne  

dla dzieci z obniżonymi możliwościami 

grafomotorycznymi dla dzieci 6-letnich 

 

10. 

    

„Zippi” – program profilaktyczny w zakresie 

rozwoju emocjonalno-społecznego  

dla 6-latków 

 

11. 

    

Zajęcia grupowe dla uczniów kl. I – III szkoły 

podstawowej z zaburzonym rozwojem 

ruchowym 

 

12. 

    

"Nie bójmy się powiedzieć NIE obcemu"  - 

kształtowanie zachowań asertywnych                   

u dzieci 6-letnich. 

 

13. 

    

"Agresja w życiu  - jak sobie z nią radzić" – 

zajęcia dla uczniów kl. IV -VI szkoły 

podstawowej. 

 

14. 

    

Teatr interaktywny „Przemóc przemoc”- 

profilaktyka przemocy rówieśniczej i alkoholizmu 

– zajęcia dla gimnazjalistów.  

 

15. 

    

"Moje dziecko to potrafi"  - zajęcia 

warsztatowe ogólnorozwojowe dla dzieci  

6-letnich i ich rodziców. 

 



16. 

    

„I co z tego masz?!” - zajęcia psycho-

edukacyjne przeciwdziałające zachowaniom 

agresywnym dla gimnazjalistów. 

 

 

17. 

    

"Sekta - nie wchodzić” – zajęcia warsztatowe 

dla gimnazjalistów.  

 

18. 

    

"Mam własne zdanie"  - warsztaty                      

w zakresie asertywności dla gimnazjalistów.   

 

19. 

    

„TAK czy NIE” – profilaktyka uzależnień – 

zajęcia dla uczniów kl. VI szkoły podstawowej  

i kl. I gimnazjum 

 

20. 

    

"Nie ma miłości bez odpowiedzialności" – 

zajęcia wspierające rozwój psychoseksualny  

dla kl. II – III gimnazjum.  

 

21. 

    

"Myślę i działam - przełamywanie lodów, 

czyli z wizytą u Królowej Śniegu" – zajęcia dla 

dzieci z zaburzeniami społeczno-emocjonalnymi  

kl. I – III szkoły podstawowej. 

 

22. 

    

"Jak pomagać mojemu dziecku?"  - pomoc 

rodzicom w trudnościach szkolnych  

i wychowawczych – zajęcia dla rodziców. 

 

23. 

    

"Poznawanie emocji i kształtowanie 

zachowań asertywnych" – zajęcia dla uczniów 

gimnazjum.  

 

24. 

    

"Jestem świadomy" - profilaktyka uzależnień  

– zajęcia warsztatowe dla gimnazjalistów. 

 

25. 

    

„Cukierki” – zajęcia dla 6-latków i uczniów kl. I 

- III z zakresu wczesnej profilaktyki  uzależnień 

 

26. 

    

„Tytoń i alkohol - nie dziękuję, to nie dla 

mnie” -  zajęcia dla uczniów kl. V - VI szkoły 

podstawowej i gimnazjalistów. 

 

27.     

Profilaktyka AIDS – zajęcia dla gimnazjalistów 

 

28. 

    

"Jak rozpoznać, czy dziecko sięga po 

narkotyki"  - zajęcia dla rodziców dzieci  

w gimnazjum 

 

29. 

    

Zajęcia stymulujące rozwój dzieci 6 - 8-letnich 

będących pod opieką Domu Dziecka 

 

30. 

    

Kształtowanie zachowań prozdrowotnych - 

program profilaktyczny dla 6-latków 

 

31. 

    

Wstępny wybór kariery zawodowej – zajęcia  

dla kl. I gimnazjum 

 

32.     

"Jak zaplanować drogę dalszej kariery 

 



zawodowej" – zajęcia dla uczniów  

II kl. gimnazjum 

33. 

    

"Do jakiej szkoły iść po gimnazjum" – zajęcia 

dla uczniów kl. III gimnazjum 

 

34. 

    

„Jestem dziewczynką, będę kobietą” - 

profilaktyka okresu dojrzewania – zajęcia 

warsztatowe dla kl. I - III gimnazjum 

 

35. 

    

Program korekcyjno-terapeutyczny dla dzieci   

kl. II – III szkoły podstawowej nadpobudliwych 

psychoruchowo. 

 

36. 

    

"Lubię siebie . Lubię Ciebie" - program  

korekcyjno-terapeutyczny dla dzieci  

z trudnościami w relacjach rówieśniczych 

 z kl. IV – V szkoły podstawowej 

 

37. 

    

"Jak skutecznie porozumiewać się                     

z ludźmi" – zajęcia dla gimnazjalistów. 

 

38.     

Zajęcia integracyjne w klasie I gimnazjum 

 

 

 

 

 

REJON DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 5 

 

L.p. 

Rodzaj szkoły/ placówki Numer szkoły/ nazwa placówki 

1. Żłobki miejskie 

 

2. Przedszkola miejskie 

8,  12,  23,  41,  53,  54,  55,  56,  74,  98,  112,  133,  144,  151,  152,  154,  165,  170,  173,  174, 

199,  208,  214 

3. Szkoły podstawowe 

6,  11,  19,  26,  36,  40,  41,  44,  67,  90,  91,  137,  152,  160,  164,  169,  192,  212 

4. Gimnazja 

19,  20,  21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  47,  50,  54,  56 

5. Szkoły ponadgimnazjalne 

 



6. 

Zespoły szkół/ inne 

placówki 

Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 

7. 

Szkoły i placówki 

niepubliczne 

"Centrum" 

Szkoła Podstawowa Nr 3  Łódzkiego Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego 

Szkoła Podstawowa Towarzystwa  Oświatowego "Edukacja" 

Gimnazjum Nr 3  Łódzkiego Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego 

Społeczne Gimnazjum Towarzystwa  Oświatowego "Edukacja" 

Społeczne Gimnazjum Towarzystwa  Oświatowego "Lykeion" 

 

 


