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OFERTA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
ROK SZKOLNY 2021/2022

Opracowana na podstawie planu pracy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Zielonej Górze na rok szkolny 2021/2022

LO  I,

ZST,

mgr A. Jacewicz
mgr S. Bieżańska - Jędroszkowiak

LO II, LO III, LO V, LO VII,

CKZiU nr 1 ,,Budowlanka”(ZSB)

mgr J. Jucha
mgr A. Piwońska - Cieślik

LO IV,

Lubuska Akademia Rzemiosła

mgr M. Florkowski
mgr S. Bieżańska - Jędroszkowiak

LO VI, ZDZ, Społeczne LO,

CKZiU nr 2 ,,Elektronik” (ZSEiS)

mgr  J. Jucha
mgr M. Rowińska-Mróz

CKZiU nr 3 ,,Ekonomik” (ZSE),

CKUiP, ZSZ PBO, ZSiPKZ

mgr K. Jaroni
mgr M. Rowińska- Mróz

LO w ZS Katolickich, LO w ZS Plastycznych,

Liceum Europejskie dr Rahn,

Szkoła Myślenia Twórczego

dr U. Gembara
mgr M. Rowińska-Mróz



     Zadanie         Sposób realizacji

1. Rozpoznawanie
potencjałów  rozwojowych
i potrzeb edukacyjnych 
uczniów, ze szczególnym
uwzględnieniem
wspierania ich rozwoju.

Prowadzenie badań diagnostycznych: psychologicznych
pedagogicznych i logopedycznych w celu wyjaśniania
przyczyn trudności szkolnych.

Diagnozowanie  uczniów zdolnych.

2. Wspieranie
wszechstronnego rozwoju
młodzieży, wychowanie
do wartości
i kształtowanie postaw
prospołecznych.

Pomoc indywidualna:
Terapia psychologiczna 

Terapia pedagogiczna

Terapia logopedyczna

Interwencja kryzysowa

Pomoc grupowa
Grupy terapeutyczne
dla  młodzieży prowadzone na terenie poradni.

Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów zgodnie z
potrzebami rozpoznanymi przez pedagogów
i psychologów szkolnych oraz proponowane w ofercie
poradni (małe grupy na terenie poradni)

● Warsztaty skutecznego uczenia się.
● „Metody skutecznego uczenia się języków

obcych”  - warsztaty dla uczniów (małe grupy). 



3. Profilaktyka agresji i
przemocy w szkołach (z
uwzględnieniem
odpowiedzialnego,
bezpiecznego i celowego
korzystania  z zasobów
dostępnych w sieci oraz 
wykorzystywania
technologii informacyjno
– komunikacyjnych,
wzmocnieniem
bezpieczeństwa młodzieży
i rozwijania umiejętności
społecznych).

Indywidualne i grupowe interwencje kryzysowe.

Mediacje dla nauczycieli, rodziców i uczniów. 

Indywidualna i grupowa terapia psychologiczna.

Punkt konsultacyjny dla uczniów zagrożonych
uzależnieniem.

4. Opieka nad uczniem
niepełnosprawnym.

Biopsychospołeczna diagnoza uczniów
niepełnosprawnych.

Terapia  indywidualna uczniów niepełnosprawnych
(psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna).

Porady i konsultacje dla rodziców
i nauczycieli uczniów niepełnosprawnych.

Diagnoza preferencji zawodowych uczniów
niepełnosprawnych.



5. Rozwijanie  form
wspierania  nauczycieli   
w realizowaniu celów
edukacyjnych i
wychowawczych.

Indywidualne konsultacje dla nauczycieli i
wychowawców.

Udział w zebraniach rad pedagogicznych
 ( działania interwencyjne).

Rady szkoleniowe dla nauczycieli:
„Dostosowanie i indywidualizacja pracy z uczniem na
podstawie opinii i orzeczeń ”.
„Dyskalkulia – specyficzne trudności w uczeniu się
matematyki” (zdalnie lub w małych grupach).

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.

Sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów szkół
ponadpodstawowych.
Sieć współpracy i samokształcenia dla psychologów
szkolnych.

Warsztaty i konsultacje merytoryczne dla nauczycieli
zgodnie z zapotrzebowaniem.

6. Współpraca ze
środowiskiem lokalnym w
celu optymalizowania
pomocy psychologiczno-
pedagogicznej.

Prace w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego i grup
roboczych w ramach procedury
„ Niebieskiej Karty”.

Indywidualne konsultacje merytoryczne dla  osób
profesjonalnie zajmujących się pomaganiem.

7. Edukacja służąca
wzmocnieniu
opiekuńczych i
wychowawczych
kompetencji rodziców.

Indywidualne porady dla rodziców.

Terapia rodzin.

Pogadanki, prelekcje, wykłady
(praca zdalna).

Mediacje w sytuacjach kryzysów
w rodzinie.

8. Rozwijanie doradztwa
zawodowego

Badania preferencji zawodowych uczniów.




