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Rodzaje usług: 

L.p

. 

psychologiczna pedagogiczna logopedyczna 

Punkty 

konsultacyjne 

dla rodziców  

Programy: 

- terapeutyczne,   

              - profilaktyczne 

Dodatkowa oferta 

psychologiczno – 

pedagogiczna 

1. 

Diagnoza: 

- trudności  

szkolnych w 

tym dysleksji 

- sytuacji 

rodzinnej 

- problemów 

wychowawczy

ch 

- predyspozycji 

zawodowych 

Diagnoza 

pedagogiczna 

Diagnoza 

logopedyczna 

 - Były w 

ramach 

programu 

„Zero 

tolerancji dla 

przemocy” 

- W tej chwili 

nie ma 

stałych 

punktów 

konsultacyjny

ch 

 – pracownicy 

służą 

konsultacjami  

dla rodziców 

w ramach 

zebrań dla 

rodziców 

(pogadanek) 

na terenie 

szkół. 

Zajęcia grupy edukacyjno – 

rozwojowej dla młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych  

(czwartki od 16:30 – na terenie 

poradni)  

2 edycje zajęć warsztatowych 

dla rodziców „Szkoła dla 

Rodziców”  

(cykl 12 spotkań) 

2. 

Terapia 

indywidualna 

Terapia 

pedagogiczna 

Zajęcia 

terapeutyczne 

 Zajęcia dla młodzieży  z 

trudnościami w czytaniu i 

pisaniu (dysleksja, dysortografia, 

dysgrafia) (poniedziałki od 

16:30 - na terenie poradni) 

Zajęcia warsztatowe w ramach 

Grupy Wsparcia dla 

Pedagogów Szkolnych  

(1x w miesiącu: tematy spotkań 

ustalane wspólnie z 

pedagogami) 
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3. 

Terapia 

rodzinna 

Konsultacje na 

terenie szkół 

dla uczniów  

z trudnościami 

w pisaniu 

  Program „Miłość, rodzina, 

rodzicielstwo” – młodzież szkół 

ponadgimnazjalnych 

Program dla nauczycieli 

„Skuteczny wychowawca” 

4. 

Porady 

psychologiczne 

Porady 

zawodowe 

  Program „Samodzielnie, 

aktywnie, pomysłowo” – 

przedstawiciele samorządu 

szkolnego szkół 

ponadgimnazjalnych 

 

5. 

Tematyczne 

zajęcia 

profilaktyczne  

i 

psychoedukacy

jne dla 

młodzieży 

   Program „ Krok po kroku w 

dorosłość” – uczniowie szkół 

ponadgimnazjalnych ich 

rodzice i nauczyciele 

 

6. 

Konsultacje dla 

nauczycieli, 

wychowawców

, pedagogów 

   Program „Droga do sukcesu” – 

uczniowie szkół 

ponadgimnazjalnych 

 

 

 

REJON DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży przyjmuje uczniów, nauczycieli i rodziców ze szkół ponadgimnazjalnych położonych na 

terenie Łodzi z wyłączeniem szkół znajdujących się w rejonie dzielnicowym PPP Nr 2 i PPP Nr 3. 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 

Łódź, ul. Motylowa 3 

XIII LO, XXIV LO, XXVIII LO, XXXV LO, ZSO Nr 4 (XLII LO), ZSP Nr 6,  ZSP Nr 8, ZSP Nr 10, 

ZSP Nr 13 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 

Łódź, ul. Kilińskiego 141 

III LO, IV LO, VIII LO, XII LO, XXIX LO, ZSP Nr 3, ZSP Nr 4, ZSP Nr 15 

  


