Wolsztyn, 28 września 2016r.
PPP- P.4130.44.2016
TERMINARZ KONSULTACJI
POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W WOLSZTYNIE
NA ROK SZKOLNY 2016/2017
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wolsztynie informuje, że od września 2016 roku wznowiona
została działalność punktu konsultacyjnego w następujących terminach:
Poniedziałek – 17.00 – 18.00

porady pedagogiczne dla rodziców dzieci młodszych
oraz surdopedagogiczne

mgr Krystyna Suchojad

Poniedziałek – 17.30 – 18.30

porady psychologiczne

mgr Natalia Kmiecik

Wtorek

- 16.00 - 17.00

porady pedagogiczne rodziców dzieci starszych,
również z zaburzeniami dyslektycznymi

mgr Jolanta Wośkowiak

Wtorek

- 16.00 - 17.00

porady psychologiczne oraz tyflopedagogiczne

mgr Maja Augustyniak-Michalska

Środa

- 16.00 – 17.00

porady logopedyczne

mgr Danuta Brodala – Szwedo

Środa

- 16.00 – 17.00

porady pedagogiczne, porady w zakresie
kształcenia i planowania kariery zawodowej
oraz porady dotyczące uczniów
niedostosowanych społecznie

mgr Lidia Bergier

Czwartek

- 16.00 – 17.00

porady psychologiczne oraz porady
w zakresie wyboru kierunku kształcenia
i planowania kariery zawodowej

mgr Marek Michalski

Czwartek

- 15.30 – 16.30

porady psychologiczne, w tym porady
w zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu

mgr Joanna Frącek

Czwartek

- 17.00 – 18.00

porady pedagogiczne dla rodziców
dzieci młodszych oraz surdopedagogiczne

mgr Beata Grygorczuk

Piątek

- 16.30 – 17.30

porady psychologiczne, w tym porady w zakresie
zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz porady
w zakresie zachowań seksualnych dzieci i młodzieży

mgr Adriana Witt

Piątek

- 18ºº - 19ºº

porady logopedyczne

mgr Hanna Strugała – Rozynek

•

Konsultacje i porady dla dyrektorów placówek, pedagogów szkolnych i nauczycieli prowadzi się w ciągu całego roku
szkolnego.

•

Rodzice i młodzież mający jakiekolwiek problemy mogą zgłaszać się do poradni przez cały rok.

•

W bieżącym roku szkolnym na terenie poradni kontynuowane będzie prowadzenie grup wsparcia dla pedagogów szkolnych
z terenu powiatu wolsztyńskiego.

•

Prowadzone będą również przesiewowe badania słuchu, mowy oraz z zakresu ryzyka dysleksji w zainteresowanych
placówkach.

•

Na terenie poradni prowadzone będą zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
zajęcia „Ortografia na 6” i „Czytam na 6”, trening umiejętności społecznych dla uczniów z Zespołem Aspergera i nieśmiałych,
warsztaty z zakresu poradnictwa zawodowego ,,Kalejdoskop kariery”, warsztaty ,,Podróż ku wartościom” – program zajęć
z elementami biblioterapii.

•

Planowana jest również kolejna edycja ,,Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”.

•

Zapewniamy pełną anonimowość ujawnionych nam informacji.

•

Jednocześnie informujemy, iż pomieszczenia poradni znajdują się przy ul. 5 Stycznia 5 ( Budynek Starostwa – Gmach „B” –
parter ).

•

Terminarz konsultacji obowiązuje do 30 czerwca 2017 roku.

www.poradnia.powiatwolsztyn.pl

