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OBSZAR I:  Działalność Rady Pedagogicznej 
 

Zadania Osoby realizujące Osoby, instytucje 

współpracujące 

Termin 

1. Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie organizacji pracy w roku   

    szkolnym 2017/2018. 

 

Dyrektor 

 

Wicedyrektor 01.09.2017 

15.09.2017 

2. Analiza pracy Poradni Dyrektor 

 

Wicedyrektor styczeń 2018 

czerwiec 2018 

3. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących   

    kwalifikacje i umiejętności zawodowe 

Członkowie Rady pedagogicznej Dyrektor Zgodnie z 

planem 

doskonalenia 

zawodowego 

4. Szkoleniowe Rady Pedagogiczne: 

 

- Zmiany w przepisach prawa oświatowego 

 

 

 

- Neurosensoryczna integracja odruchów metodą dr Svietlany 

Masgutowej 

 

 

- Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów – cz. II 

 

 

 

 

Dyrektor 

 

 

 

W. Babińska 

 

 

 

E.Sobczak-Nęcka 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor  

 

 

 

Dyrektor 

 

 

W zależności od 

wprowadzanych 

zmian 

 

I semestr 

 

 

 

II semestr 

 

 

 

OBSZAR II:  Diagnoza, opiniowanie, orzecznictwo 
 

Zadania Osoby realizujące Osoby, instytucje 

współpracujące 

Termin 

1. Diagnoza dzieci z trudnościami edukacyjnymi w tym dzieci  z   

    zaburzeniami  typu dyslektycznego.  

 

Pracownicy zgodnie przydziałem 

zadań na rok szkolny 2018/19 

Dyrekcje szkół, 

pedagodzy nauczyciele, 

lekarze 

W zależności od 

zgłoszeń 

2. Diagnoza dzieci ze specyficznymi trudnościami          

    w  liczeniu - dyskalkulia 

I. Sałacka, M. Latecka 

T.Wojciechowska, I. Wojciechowska, 

j.w. j.w. 



J. Głuszkowska, M. Novaković, 

L. Włodarczyk, M. Żbikowska, 

M.Lenartowska, J.Kwiecińska 

D. Bukowska, E.Sobczak-Nęcka, 

I. Ryniec-Januszek 

A. Anczakowska, A.Sokołowska, 

M. Biesiacka, H.Łagodzińska, 

 

3. Diagnoza dzieci niewidomych i słabowidzących. 

 

I. Ryniec-Januszek, M.Lenartowska j.w. j.w. 

4. Diagnoza dzieci niesłyszących i słabosłyszących. H. Łagodzińska, M. Novaković 

M. Biesiacka 

 

j.w. j.w. 

5. Diagnoza dzieci niepełnosprawnych intelektualnie  

 

E. Jakubowska, I. Ryniec-Januszek 

E.Sobczak-Nęcka, T.Borowiak 

j.w. j.w. 

6. Diagnoza dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  

     

J. Krysiak, K. Szczepańska 

I. Kwiatkowska, M. Latecka 

A. Ziółkowska, I.Ryniec-Januszek 

I.Sałacka. I.Wojciechowska 

j.w. j.w. 

7. Diagnoza dzieci z autyzmem I. Kwiatkowska, A.Ziółkowska, 

I. Ryniec-Januszek, I. Pałucka 

 

j.w. j.w. 

8. Diagnoza dzieci niepełnosprawnych (ruchowo, intelektualnie i  

    niepełnosprawnościami sprzężonymi) 

 

I. Wojciechowska, A.Anczakowska, 

I. Ryniec-Januszek 

j.w. j.w. 

9. Diagnoza dzieci i młodzieży z zaburzeniami w sferze   

    zachowania i emocji. 

 

psycholodzy j.w. j.w. 

10. Diagnoza dzieci i młodzieży uzdolnionej poznawczo (ocena rozwoju   

      intelektualnego i społeczno-emocjonalnego) 

 

I.Sałacka, E.Sobczak-Nęcka j.w. W zależności od 

zgłoszeń 

11. Diagnoza psychologiczna na potrzeby służby zdrowia M. Biesiacka j.w. W zależności od 

zgłoszeń 

12. Przesiewowe badania słuchu na terenie Poradni oraz w wybranych   

      przedszkolach i szkołach. Badania audiometryczne i centralnego   

      przetwarzania słuchowego. 

      Ocena wyższych funkcji słuchowych baterią znormalizowanych testów   

      Neuroflow 

M.Latecka, M.Novaković, I.Ryniec-

Januszek, T.Wojciechowska 

 

M.Latecka, T.Wojciechowska 

j.w. Cały rok 

zgodnie z 

planem tygodn. 



13. Przesiewowe badania wzroku  

 

M. Lenartowska, I. Ryniec-Januszek 

 

j.w. j.w. 

14. Diagnoza logopedyczna na potrzeby diagnozy trudności edukacyjnych J.Zygadlińska, A.Wilmańska,  

E.Nęcka, J.Zielińska, K.Szczepańska 

 

 

 

 

D.Bukowska, M.Żbikowska, 

T.Wojciechowska, J.Głuszkowska 

j.w. W ramach 

codziennych 

dyżurów logop. 

wg. hormon.; 

 

 

w ramach 

diagnozy 

psych.-ped. 

15. Badanie poziomu rozwoju językowego, diagnoza zaburzeń językowych   

      (SLI). 

 

T.Wojciechowska 

 

j.w 1x w tyg. 

16. Wspomaganie szkół w zakresie udzielania zdiagnozowanym uczniom  

     pomocy psychologiczno-pedagogicznej w macierzystych placówkach. 

Dyrektor i osoby diagnozujące Dyrekcje szkół, 

pedagodzy nauczyciele. 

 

W zależności od 

potrzeb 

17. Opiniowanie Członkowie zespołów ds. 

pom.uczniom z niepowodzeniami 

edukacyjnymi, opieki logop., 

doradztwa eduk.-zaw., 

wspier.zdolności dzieci i młodz. 

Dyrektor, widedyrektor Cały rok 

18. Działalność Zespołów Orzekających na podstawie Zarządzenia Nr 1   

      Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku. 

Orzekanie:  

- o potrzebie kształcenia specjalnego,  

- o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych lub 

indywidualnych,  

- o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego, 

- o potrzebie nauczania indywidualnego,  

- o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

Przewodniczący zespołów 

orzekających 

Pozostali członkowie 

zespołów orzekających 

Posiedzenia 

zespołów w 

piątki  

dr Maciaś-   

Jonczyk- 

neurolog dziec.  

dr Piechocka – 

pediatra 

19. Uaktualnienie sprawdzianów do diagnozy umiejętności szkolnych   

     dzieci: 

- edukacja polonistyczna i matematyczna kl.  I - II  

      matematyki kl. VII, VIII 

      j. polski kl. IV 

 

 

 

Ter. Wojciechowska, M. Latecka,  

I. Sałacka 

 

 

Dyrekcja Cały rok 



- język polski kl.V 

 

 

- j. polski kl. VII, VII 

 

- matematyka kl. IV, V 

H.Łagodzińska 

 

 

 E.Jakubowska 

 

J.Głuszkowska, Iw.Wojciechowska 

 

 

 

OBSZAR III:  Terapia pedagogiczna 

 
Zadania Osoby realizujące Osoby, instytucje 

współpracujące 

Termin 

1. Terapia pedagogiczna dzieci ze sprzężonymi deficytami i nasilonymi  

     trudnościami w czytaniu i pisaniu 

J. Głuszkowska, T.Wojciechowska, 

I.Wojciechowska, M. Żbikowska,  

I. Sałacka, M.Latecka, H.Łagodzińska, 

A.Ziółkowska, T.Borowiak,  

M.Novaković, E.Jakubowska, 

Rodzice od paźdz.2018 

do czerw.2019 

2. Terapia pedagogiczna dzieci z ryzyka dysleksji 

 

M. Latecka 

inni pedagodzy 

j.w. j.w. 

3. Terapia małego dziecka Ter.Wojciechowska, M.Latecka, 

A.Ziółkowska 

j.w. j.w. 

4. Realizacja programu edukacyjno-terapeutycznego „Ortograffiti” (dla   

    uczniów szkół podstawowych) 

J. Głuszkowska, j.w. j.w. 

5. Terapia dzieci z autyzmem (grupowa i indywidualna) 

 

I.Kwiatkowska j.w. j.w. 

6. Terapia indywidualna i grupowa z elementami integracji sensorycznej J. Krysiak, K.Szczepańska, M.Latecka 

T.Wojciechowska, A.Ziółkowska 

 

j.w. j.w. 

7. Zajęcia grupowe wspomagające rozwój dzieci 4-6 letnich „Wiem-  

    potrafię” – program autorski 

M. Latecka, T.Wojciechowska j.w. j.w. 

8. Program autorski „Bajkoterapia” dla dzieci w wieku przedszkolnym 

 

J.Głuszkowska, E.Sobczak-Nęcka 

 

j.w. W zależności od 

potrzeb 

9. Indywidualna terapia dzieci z dysfunkcjami narządu słuchu 

 

H. Łagodzińska, M.Novaković j.w. j.w. 

10. Indywidualna terapia dzieci słabowidzących I. Ryniec-Januszek 

 

j.w. j.w. 



11. Indywidualna terapia w systemie konsultacyjnym Członkowie zespołu ds. terapii 

pedagogicznej 

j.w. j.w. 

12. Terapia ręki E.Nęcka, I.Wojciechowska j.w. j.w. 

 

13. Program autorski „Razem w oczekiwaniu na pierwszy dzwonek” dla   

      dzieci z oddziałów „0” i ich rodziców. 

A.Ziółkowska, J.Kwiecińska j.w. cały rok 

14. Program autorski „Uczę się efektywnie” dla uczniów kl. IV-VI A.Czerwińska j.w. od listopada 

2018r. 

15. Neuroflow – aktywny trening słuchowy M. Latecka, T.Wojciechowska 

 

j.w. cały rok 

 

 

OBSZAR IV:  Terapia logopedyczna 

 
Zadania Osoby realizujące Osoby, instytucje 

współpracujące 

Termin 

1. Prowadzenie zajęć logopedycznych na terenie Poradni – terapia  

    indywidualna i grupowa 

J.Zielińska, K.Szczepańska, 

A.Kaczyńska, T.Wojciechowska,  

J.Zygadlińska, A.Wilmańska, 

W.Babińska, M.Żbikowska 

 

Rodzice cały rok 

2. Opieka logopedyczna na terenie przedszkoli: 

- całościowa diagnoza logopedyczna 

- terapia logopedyczna przy stałej współpracy z rodzicami 

- prowadzenie działań w zakresie profilaktyki logopedycznej 

• badania przesiewowe 

• zajęcia pokazowe dla rodziców i nauczycieli 

• konsultacje dla nauczycieli i rodziców 

• szkolenia rad pedagogicznych 

• pogadanki dla rodziców 

• zajęcia warsztatowe dla rodziców 

E. Nęcka A. Kaczyńska,  

M. Żbikowska, T.Wojciechowska,   

A.Wilmańska, J. Zygadlińska, 

T.Borowiak, J.Głuszkowska,  

W. Babińska,  

Dyrektorzy 

przedszkoli, rodzice 

w okresie roku 

szkolnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zajęcia, programy oraz działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży: 

 

- Terapia grupowa dla dzieci jąkających się 

 

 

 

 

 

J.Zielińska, A.Wilmańska 

 

 

 

 

 

Rodzice, nauczyciele 

przedszkoli 

 

 

 

 

2 grupy; każda 

1 x w tygodniu 

 

 



 

- Konsultacje dla rodziców i dzieci z problemem niepłynności mowy 

(diagnoza, wytyczne do pracy z dzieckiem) 

 

 

J.Zielińska, A.Wilmańska 

 

 

 

Dyrektor PPP, 

dyrektorzy, pedagodzy 

szkół 

 

 

 

listopad 2018r. 

 

 

 

 

OBSZAR V:  Pomoc rodzinie 
 

Zadania Osoby realizujące Osoby, instytucje 

współpracujące 

Termin 

1. Indywidualna i grupowa pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla  

     młodzieży: 

- praca nad zmianą dysfunkcjonalnych wzorców zachowań, 

- psychoterapia indywidualna, 

- grupy terapeutyczne 

- trening antystresowy 

E. Marek, E. Fałkowska, A. Cieślak 

D. Bukowska, G. Cudna,  

A. Sokołowska, J.Krzemińska-Czajka, 

M.Kruk 

- Cały rok 

2. Terapia rodziny  E. Fałkowska, D. Bukowska 

A. Cieślak, G.Cudna, A.Sokołowska 

M.Kruk 

- j.w. 

3. Indywidualna pomoc dla rodziców: 

- psychoedukacja,  

- korekta systemu wychowawczego 

- mediacje w konfliktach z dziećmi 

 

 

- psychoterapia 

 

 

Wszyscy członkowie zespołu ds. 

pomocy rodzinie oraz członkowie 

zespołu ds. profilaktyki 

 

 

 

E. Fałkowska,D.Bukowska, A.Cieślak 

A.Sokołowska, J.Krzemińska-Czajka, 

M.Kruk 

- j.w. 

4. Pomoc dzieciom i młodzieży wykorzystywanych seksualnie. 

 

 

A.Cieślak, G.Cudna, E. Fałkowska,  

D. Bukowska, A.Sokołowska, M.Kruk 

Sąd, Policja W zależności od 

zgłaszanych 

potrzeb 

5. Organizowanie pomocy uczniom i ich rodzinom dotkniętym problemem   

    uzależnień. 

 

G.Cudna, E.Marek, A.Sokołowska, 

J.Kwiecińska 

- j.w. 

6. Współpraca z innymi placówkami niosącymi pomoc rodzinie: sądem,   

      MOPR, policją, Opiniodawczym Zepołem Sądowych Specjalistów,   

      Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym 

Wszyscy członkowie zespołu ds. 

pomocy rodzinie 

- W zależności od 

potrzeb 



OBSZAR VI:  Profilaktyka 
 

Zadania Osoby realizujące Osoby, instytucje 

współpracujące 

Termin 

 

1. Współpraca z placówkami oświatowymi oraz instytucjami działającymi   

    w zakresie profilaktyki problemowej.  

    Współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, włączenie się   

     w realizację ogólnopolskich programów i akcji profilaktycznych. 

 

Wszyscy członkowie zespołu 

ds.profilaktyki 

 

Dyrekcja 

 

Cały rok 

 

2. Zajęcia i programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w zakresie   

     profilaktyki pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowej 

 

Załącznik:  

OFERTA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA NAUCZYCIELI, 

RODZICÓW I UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

 

E.Sobczak-Nęcka 

G.Cudna 

A.Sokołowska  

E.Marek 

M.Novaković 

J.Kwiecińska 

A.Ziółkowska 

 

 

pedagodzy szkolni 

 

Cały rok w 

zależności od 

potrzeb i 

zgłoszeń szkół i 

przedszkoli 

3. Coaching dla młodzieży 

    Coaching rodziny. 

E.Sobczak-Nęcka 

 

 Cały rok 

 

 

OBSZAR VII:  Doradztwo edukacyjno – zawodowe 
 

Zadania Osoby realizujące Osoby, instytucje 

współpracujące 

Termin 

1. Spotkania z pedagogami szkolnymi oraz szkolnymi doradcami    

    zawodowymi, dotyczące stałych i  nowych zadań z zakresu doradztwa   

    edukacyjno-zawodowego oraz współpracy doradców zawodowych z  

    Poradni ze szkołami w zakresie realizacji tych zadań.  

D.Korczak, I.Pałucka 

 

M.Gawroński 

A.Anczakowska 

D.Najberg 

 

październ. 2018 

marzec 2019 

 

2. Spotkania z rodzicami uczniów dotyczące planowania kariery zawodowej   

    ich dzieci. 

Członkowie zespołu ds. doradztwa 

edukacyjno-zawodowego 

Pedagodzy szkolni od list.’18 do 

kwiet.’19 

w zależności od 

zgłoszeń 

3. Prowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów kl. VII i VIII szkół     

    podstawowych aktywizujące do świadomego planowania kariery   

    zawodowej. 

j.w. Pedagodzy szkolni od paź. 2018 do 

maja 2019 



4. Badania predyspozycji zawodowych uczniów oraz udzielanie   

    indywidualnej pomocy w planowaniu własnej kariery zawodowej. 

j.w. Pedagodzy szkolni Cały rok szk. 

5. Badania osób z przeciwwskazaniami zdrowotnymi do nauki i pracy  

    (uczniów kl. III oddziałów gimnazjów), udzielanie pomocy w   

    planowaniu kariery zawodowej. 

j.w. Pedagodzy szkolni j.w. 

6. Spotkania informacyjno – edukacyjne z uczniami oddziałów gimnazjów -    

    kl. III oraz kl. III LO w ramach godzin wychowawczych 

j.w.  Pedagodzy i 

wychowawcy 

II semestr roku 

szk. 2018/19 

7. Dyżury konsultacyjne dla uczniów i ich rodziców w szkołach  

 

j.w. Pedagodzy szkolni W zależności od 

potrzeb 

8. Uczestnictwo w ogólnopolskim przedsięwzięciu organizowanym    

     corocznie przez SDSiZ RP –  Ogólnopolskim Tygodniu Kariery -    

     działania  na terenie szkół i Poradni  

j.w 

 

Dyrektor PPP, 

Dyrektorzy szkół, 

Pedagodzy szkolni 

15 - 21.10.2018 

9. Organizacja i prowadzenie szkoleń dla szkolnych doradców zawodowych   

    i osób odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu doradztwa  

    edukacyjno-zawodowego w szkole 

 

j.w 

 

Pedagodzy szkolni, 

szkolni doradcy 

zawodowi 

W zależności od 

potrzeb 

10. Współpraca z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w zakresie   

      wspomagania wychowanków w planowaniu własnej kariery  

      zawodowej 

I. Pałucka, M.Gawroński 

A.Anczakowska, D.Najberg 

 

Dyrektor i pedagog 

Centrum Opieki nad 

Dzieckiem 

W zależności od 

potrzeb 

11. Współpraca z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w zakresie   

       wspomagania wychowanków w planowaniu drogi edukacyjnej i   

       zawodowej. 

 

M.Gawroński, A.Anczakowska Pozostali członkowie 

zespołu  

Dyrektor MOW 

W zależności od 

potrzeb 

12. Współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się na terenie miasta   

      informacją i doradztwem zawodowym oraz pośrednictwem pracy   

      (PUP, OHP, MCIZ, CIiPKZ, Cech Rzemiosł Różnych) 

Członkowie zespołu ds. doradztwa 

edukacyjno-zawodowego 

Przedstawiciele innych 

placówek 

W zależności od 

potrzeb 

13. Organizowanie i nadzorowanie SIECI WSPÓŁPRACY doradców   

      zawodowych z Poradni i szkolnych doradców zawodowych lub osób   

      odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-  

      zawodowego w szkole 

 

j.w. Pedagodzy szkolni, 

szkolni doradcy 

zawodowi 

cały rok 

14. Badania uczniów nie rokujących ukończenia nauki w oddziałach   

      gimnazjów ogólnodostępnych oraz nauki w szkołach podstawowych  

      ogólnodostępnych – kierowania do oddziałów przysposabiających do   

      pracy 

j.w. Środowiskowy Hufiec 

Pracy, pedagodzy 

szkolni 

W zależności od 

potrzeb 

15. Zorganizowanie WŁOCŁAWSKICH TARGÓW SZKÓŁ PRACY I   

      RZEMIOSŁA  przy współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych, Centrum       

      Edukacji i Pracy Młodzieży OHP oraz Powiatowym Urzędem Pracy 

Członkowie zespołu ds. doradztwa 

edukacyjno-zawodowego 

Wicedyrektor marzec lub 

kwiecień 2019 



16. Organizacja Festiwalu Umiejętności Zawodowych (we współpracy z   

      KPCEN) 

j.w. j.w. 5 – 9.11.2018r. 

 

 

OBSZAR VIII:  Wspieranie zdolności dzieci i młodzieży 
 

Zadania Osoby realizujące Osoby, instytucje 

współpracujące 

Termin 

1. Projekt „Czarno na białym czyli o uczeniu się bez tajemnic” (uczniowie)   

     – zajęcia cykliczne. Dla nauczycieli, rodziców – w zależności od    

    zgłaszanych potrzeb 

I. Sałacka, E.Sobczak-Nęcka 

 

Dyrektorzy szkół od wrześ. 2018 

2. Diagnozowanie uczniów ubiegających się o indywidualny tok lub   

    program nauczania 

 

I. Sałacka, E.Sobczak-Nęcka Dyrektorzy szkół, 

pedagodzy szkolni, 

rodzice 

Według 

zgłoszeń 

 

 

 

OBSZAR IX:  Działalność informacyjno – szkoleniowa 

                 (zgodnie z priorytetami MEN i KO) 
 

 

DLA NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW, PEDAGOGÓW  

 

Tematyka 

 

Odbiorcy Czas trwania Prowadzący 

Spotkania warsztatowe ze szkolnymi doradcami 

zawodowymi, pedagogami szkolnymi lub osobami 

realizującymi w szkołach zadania z zakresu doradztwa 

edukacyjno-zawodowego dot. tworzenia lub uaktualniania 

Wewnątrzszkolnych Planów Doradztwa Zawodowego  

szkolni doradcy zawodowi, 

pedagodzy, nauczyciele 

2h-3h Izabela Pałucka 

Agnieszka Anczakowska 

Zajęcia warsztatowo-wykładowe „Zagrożenia oraz  

konsekwencje rozwojowe i zdrowotne u dzieci i młodzieży 

oglądających pornografię.” 

nauczyciele, wychowawcy 2h-3h Maria Novaković 

Zajęcia warsztatowo-wykładowe „Wady słuchu, środki 

poprawy słuchu oraz metody rehabilitacji osób z wadami 

słuchu. 

nauczyciele, wychowawcy 2h-3h Maria Novaković 



Szkolenie  

„Uzależnienia behawioralne” 

 

Rada Pedagogiczna 2h Grażyna Cudna 

Szkolenie 

 „ Uzależnienia od substancji psychoaktywnych." 

Rada Pedagogiczna 2h Grażyna Cudna 

Szkolenie  

„Depresja” 

 

Rada Pedagogiczna 2h Grażyna Cudna 

Warsztaty 

„Podstawowe umiejętności wychowawcze” 

nauczyciele, pedagodzy, 

wychowawcy placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, 

4h-6h Grażyna Cudna 

Warsztaty 

„Emocje u dzieci” 

nauczyciele, pedagodzy, 

wychowawcy placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, 

2h Grażyna Cudna 

Warsztaty 

„Kary i nagrody” 

nauczyciele, pedagodzy, 

wychowawcy placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, 

2h Grażyna Cudna 

Warsztaty 

„Normy, zasady, granice” 

nauczyciele, pedagodzy, 

wychowawcy placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, 

2h Grażyna Cudna 

Warsztaty  

„Techniki asertywne” 

nauczyciele, pedagodzy, 

wychowawcy placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, 

2h Grażyna Cudna 

 

Superwizje dla pedagogów i psychologów szkolnych.  

nauczyciele, pedagodzy, 

wychowawcy, psycholodzy 

1 spotkanie raz w 

miesiącu, w ciągu całego 

roku szkolnego 

 

Aneta Sokołowska 

Ewa Marek 

Warsztaty rozwijające kompetencje wychowawcze. 

 

nauczyciele, pedagodzy, 

wychowawcy, psycholodzy 

 

w zależności od potrzeb Aneta Sokołowska 

Ewa Marek 

Szkolenie  

„Zachowania samobójcze i samookaleczenia u dzieci i 

młodzieży.” 

 

nauczyciele, pedagodzy, 

wychowawcy placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, 

psycholodzy, rada pedagogiczna 

2h-3h Elżbieta Sobczak-Nęcka 



Szkolenie  

„Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów.” 

nauczyciele, pedagodzy, 

wychowawcy placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, 

psycholodzy, rada pedagogiczna 

2h-3h Elżbieta Sobczak-Nęcka 

Szkolenie  

„Jak komunikować się z „trudnym” rodzicem. 

nauczyciele, pedagodzy, 

wychowawcy placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, 

psycholodzy, rada pedagogiczna 

2h-3h Elżbieta Sobczak-Nęcka 

Szkolenie  

„Jak komunikować się z „trudnym” uczniem. 

 

nauczyciele, pedagodzy, 

wychowawcy placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, 

psycholodzy, rada pedagogiczna 

2h-3h Elżbieta Sobczak-Nęcka 

Szkolenie  

„Dziecko w rodzinie zastępczej.” 

 

nauczyciele, pedagodzy, 

wychowawcy placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, 

psycholodzy, rada pedagogiczna, 

kuratorzy, pracownicy socjalni 

2h Elżbieta Sobczak-Nęcka 

Szkolenie  

„Prawa dziecka z ADHD w szkole.” 

 

nauczyciele, pedagodzy, 

wychowawcy placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, 

psycholodzy, rada pedagogiczna 

2h-3h Elżbieta Sobczak-Nęcka 

Szkolenie  

„Empatyczna klasa.” 

 

nauczyciele, pedagodzy, 

wychowawcy placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, 

psycholodzy, rada pedagogiczna 

2h Elżbieta Sobczak-Nęcka 

Szkolenie  

„Efektywne wykorzystywanie swojej wiedzy i umiejętności  

w pracy z rodziną.” 

nauczyciele, pedagodzy, 

wychowawcy placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, 

psycholodzy, rada pedagogiczna, 

kuratorzy, pracownicy socjalni 

2h Elżbieta Sobczak-Nęcka 

  Warsztaty  

„Wypalenie zawodowe.” 

 

nauczyciele, pedagodzy, 

wychowawcy placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, 

psycholodzy, rada pedagogiczna 

2h Elżbieta Sobczak-Nęcka 

Szkolenie  

„Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży.” 

nauczyciele, pedagodzy, 

wychowawcy placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, 

psycholodzy, rada pedagogiczna 

2h-3h Elżbieta Sobczak-Nęcka 



Szkolenie  

„Profilaktyka przemocy i agresji w szkołach.” 

 

nauczyciele, pedagodzy, 

wychowawcy placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, 

psycholodzy, rada pedagogiczna 

2h Elżbieta Sobczak-Nęcka 

Warsztaty                                  

 „Jak radzić sobie ze stresem.” 

 

 

nauczyciele, pedagodzy, 

wychowawcy placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, 

psycholodzy, rada pedagogiczna 

2h Elżbieta Sobczak-Nęcka 

Szkolenie  

„Zadania i rola wychowawcy.” 

 

nauczyciele, pedagodzy, 

wychowawcy placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, 

psycholodzy, rada pedagogiczna 

2h Elżbieta Sobczak-Nęcka 

Szkolenie  

„Jak motywować uczniów do nauki.” 

 

nauczyciele, pedagodzy, 

psycholodzy, rada pedagogiczna 

2h Elżbieta Sobczak-Nęcka 

Szkolenie  

„FAS i RAD.” 

                 

nauczyciele, pedagodzy, 

wychowawcy placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, 

psycholodzy, rada pedagogiczna, 

kuratorzy, pracownicy socjalni 

2h Elżbieta Sobczak-Nęcka 

Warsztaty szkoleniowe        

„Emocje u dzieci.” 

 

 

nauczyciele, pedagodzy, 

wychowawcy placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, 

psycholodzy, rada pedagogiczna, 

kuratorzy, pracownicy socjalni   

2h Elżbieta Sobczak-Nęcka 

Szkolenie  

„Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej.” 

 

nauczyciele, pedagodzy, 

wychowawcy placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, 

psycholodzy, rada pedagogiczna, 

kuratorzy, pracownicy socjalni 

2h Elżbieta Sobczak-Nęcka 

 

Warsztaty  

„Metody coachingowe w pracy z klientem.” 

 

nauczyciele, pedagodzy, 

wychowawcy placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, 

psycholodzy, rada pedagogiczna, 

kuratorzy, pracownicy socjalni 

3h Elżbieta Sobczak-Nęcka 

Warsztaty      

„Współpraca z rodzicami.”               

 

nauczyciele, pedagodzy, 

wychowawcy placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, 

2h Elżbieta Sobczak-Nęcka 



psycholodzy, rada pedagogiczna, 

kuratorzy, pracownicy socjalni 

 
 

DLA  RODZICÓW 

 

Tematyka 

 

Odbiorcy Czas trwania Prowadzący 

Zajęcia warsztatowe  

„Kara i nagroda w wychowaniu dzieci." 

rodzice dzieci  

w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym 
2h Aneta Sokołowska 

Ewa Marek 

Warsztaty rozwijające umiejętności wychowawcze. rodzice 5 spotkań po 3  godziny 

 

Aneta Sokołowska 

Ewa Marek 
Warsztaty  

„Dziecko w sieci – ochrona dzieci przed potencjalnymi 

zagrożeniami Internetu oraz możliwe  działania w wypadku 

rozpoznania już istniejących problemów.” 

rodzice 2h 

 

Aneta Sokołowska 

Warsztaty   

„Znaczenie granic w wychowaniu dziecka." 

rodzice 2h Aneta Sokołowska 

Ewa Marek 

Zajęcia warsztatowe   

„Nie mów dziecku, że przyniósł je bocian - jak rozmawiać z 

dzieckiem o dojrzewaniu i seksualności.” 

rodzice 2h 

 

Aneta Sokołowska 

Zajęcia warsztatowo –wykładowe „Zagrożenia oraz  

konsekwencje rozwojowe i zdrowotne u dzieci i młodzieży 

oglądających pornografię.”  

rodzice 2h-3h. 

 

 

 

Maria Novaković 

Szkolenie  

„Wady słuchu, środki poprawy słuchu oraz metody 

rehabilitacji osób z wadami słuchu.”  

rodzice 2h-3h. 

 

Maria Novaković 



Pogadanka  

„Rola granic w wychowaniu dziecka” 

rodzice 1h Grażyna Cudna 

Pogadanka  

„Zagrożenia związane z Internetem” 

 

rodzice 1h Grażyna Cudna 

Pogadanka  

„Uzależnienie od Internetu” 

 

rodzice 1h Grażyna Cudna 

Pogadanka  

„Uzależnienie od substancji psychoaktywnych” 

 

rodzice 1h Grażyna Cudna 

Pogadanka 

„Lęki i depresja u dzieci i młodzieży” 

rodzice 1h Grażyna Cudna 

Pogadanka  

„Emocje u dziecka” 

 

rodzice 1h Grażyna Cudna 

Elżbieta Sobczak-Nęcka 

Pogadanka 

 „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dziecka” 

rodzice 1h Grażyna Cudna 

Elżbieta Sobczak-Nęcka 

Szkolenie  

„Wychowanie bez porażek” 

rodzice 3h Elżbieta Sobczak-Nęcka 

Pogadanka  

„Dojrzałość szkolna.” 

rodzice dzieci  

w wieku przedszkolnym 

1h Elżbieta Sobczak-Nęcka 

Maria Novaković 

 

 

OBSZAR X:  Mediacje, interwencja kryzysowa 

 
Zadania Osoby realizujące Osoby, instytucje 

współpracujące 

Termin 

1. Kontynuowanie dyżurów pracowników przyjmujących klientów   

    zgłaszających się o pomoc psychologiczną i wychowawczą zgodnie z    

    przyjętą procedurą. 

Członkowie zespołu ds. pomocy 

rodzinie 

Dyrektor 2-4 godz. 

dyżury w każdy 

dzień tygodnia 

pracy 



2.  Uczestnictwo w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw   

     przeciwdziałania przemocy w rodzinie (powołanego przez Prezydenta   

     Miasta Włocławek) 

E.Fałkowska, 

G.Cudna 

MOPR, Policja, Urząd 

Miasta Włocławek 

Zgodnie z 

harmonogr. prac 

Zespołu 

Interdyscypl. 

3. Pomoc rodzinie w ramach procedury „Niebieska karta” Członkowie zespołu ds. pomocy 

rodzinie i inni pracownicy zgodnie z 

potrzebami 

MOPR, Policja, 

placówki oświatowe 

W zależności od 

zgłaszanych 

potrzeb 

4.   Uczestnictwo w pracach Zespołu Koordynującego Realizację Programu   

     Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Miasto Włocławek na lata      

     2016-2019  

A.Sokołowska 

 

 

Urząd Miasta 

Włocławek, MOPR, 

Policja, PCK, Straż 

Miejska, MZOZ, 

Sanepid, 

 

W zależności od 

zgłaszanych 

potrzeb 

5. Autopsja psychologiczna 

 

 

E.Sobczak-Nęcka, G.Cudna Szkoły i placówki W zależności od 

zgłoszeń 

6. Współpraca z Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego we   

     Włocławku w sprawach dotyczących sprawowania opieki nad  

     Dzieckiem 

 

Członkowie zespołu ds. pomocy 

rodzinie oraz zespołu ds. profilaktyki 

Wydział Rodzinny i 

Nieletnich Sądu 

Rejonowego 

W zależności od 

zgłaszanych 

potrzeb 

7. Dyżury konsultacyjne dla rodziców, nauczycieli, uczniów w sprawie   

    trudności wychowawczych i problemów emocjonalnych dzieci i  

    młodzieży, realizowane na terenie przedszkoli i szkół. 

Członkowie zespołu ds. pomocy 

rodzinie 

Dyrektorzy placówek Terminy 

dostosowane do 

zgłoszeń 

 

 

 

OBSZAR XI:  Wspieranie rozwoju małego dziecka (od momentu urodzenia do momentu rozpoczęcia edukacji szkolnej) 

 
Zadania Osoby realizujące Osoby, instytucje 

współpracujące 

Termin 

1. Realizacja zajęć terapeutycznych z dziećmi na podstawie opinii o    

    potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 

Zespoły wczesnego wspomagania 

rozwoju tworzone spośród 

specjalistów zgodnie z Zarządzeniem 

Nr 2 Dyrektora PPP we Włocławku. 

Dyrektor od wrześ.2018 

do czerw. 2019 

2. Dyżury specjalistów z zespołu ds. rozwoju małego dziecka dla rodziców,   

    nauczycieli, wychowawców 

 

K.Szczepańska. I.Kwiatkowska j.w. Każdy pierwszy 
wtorek miesiąca 

13.00-14.00 



3. Udzielanie wsparcia i pomocy nauczycielom i rodzicom w   

    rozwiązywaniu problemów edukacyjno-wychowawczych dzieci z   

    przedszkolnych grup integracyjnych 

Członkowie zespołu ds. rozwoju 

małego dziecka 

j.w. Cały rok w 

zależności od 

potrzeb 

4. Współpraca z Miejskim Zespołem Żłobków 

- obserwacja dzieci, badania przesiewowe na terenie żłobków 

- udzielanie porad dla opiekunów-wychowawców i rodziców 

Członkowie zespołu ds. rozwoju 

małego dziecka oraz logopedzi: 

E.Nęcka, J.Zielińska, A.Wilmańska 

 

Kierownicy żłobków, 

wychowawcy, rodzice 

j.w. 

 

 

 

OBSZAR XII:  Inne działania Poradni 
 

Zadania Osoby realizujące Osoby, instytucje 

współpracujące 

Termin 

1. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek – planowanie i prowadzenie   

    działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub    

    placówki. 

Wszyscy pracownicy w zależności od 

potrzeb i zgłoszeń placówek 

Dyrektorzy placówek 

Dyrektor Poradni 

bieżący rok 

szkolny 

2. Organizowanie i nadzorowanie sieci współpracy nauczycieli:  

 

a) w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego 

 cykliczne spotkania doradców zawodowych z Poradni i szkolnych 

doradców zawodowych lub osób odpowiedzialnych za realizację 

zadań z zakresu doradztwa w szkole celem dzielenia się wiedzą i 

doświadczeniem  

 

 współpraca z ODN w zakresie wspomagania szkół i placówek 

 

 

 

Członkowie zespołu ds./ doradztwa 

edukacyjno-zawodowego 

 

 

 

E.Sobczak-Nęcka 

 

j.w. Kilka spotkań  

w ciągu roku 

szkolnego 

3. Współpraca z Włocławskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Dysleksji 

- organizacja obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji 

 

I.Sałacka, T.Wojciechowska, 

M.Żbikowska, M.Latecka, I.Ryniec-

Januszek, E.Jakubowska, 

J.Głuszkowska 

 

Dyrektor  

 

4. Konsultacje dla rodziców dzieci 6, 7-letnich dot.dojrzałości szkolnej 

 

 

M.Latecka 

J.Krysiak 

K.Szczepańska 

I.Kwiatkowska 

 

Dyrektor luty, marzec, 

kwiecień 2019 



5. Szerokie wykorzystywanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej   

    w pracy Poradni: 

- funkcjonowanie strony internetowej Poradni 

- wykorzystywanie programów komputerowych w terapii 

pedagogicznej,  logopedycznej oraz w doradztwie zawodowym 

- wykorzystywanie zasobów Internetu w pracy Poradni 

Dyrektor 

Pozostali członkowie Rady 

Pedagogicznej  

M.Gawroński 

W.Babińska 

Cały rok 

 

 

 

Plan Pracy Poradni został przedstawiony i zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 14.09.2018r. 

 


