
 

 

 

Oferta pomocy Poradni 

dla rodziców i opiekunów   

 

Poradnia udziela pomocy  

psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej  

dzieciom i uczniom, ich rodzicom i nauczycielom z placówek 

oświatowych mających siedzibę na terenie powiatu kłobuckiego oraz 

w przypadku dzieci i ich rodziców nie uczęszczających do placówki 

zamieszkujących na terenie powiatu kłobuckiego. 

 

Organizacja pracy Poradni: 

Poradnia działa w ciągu całego roku kalendarzowego od 

poniedziałku do piątku  

w godzinach od 8.00 – 18.00. 

 

Korzystanie z pomocy poradni jest  

dobrowolne i nieodpłatne 

Kadra pedagogiczna placówki to:  
psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, neurologopedzi, 

surdopedagodzy, tyflopedagodzy, oligofrenopedagodzy, specjaliści 

do spraw autyzmu, terapeuta SI. 

 

Poradnia udziela pomocy na wniosek rodziców dziecka  

bądź prawnych opiekunów,  a w przypadku ucznia  

pełnoletniego na jego wniosek. 

 

Oferta Poradni na rok szkolny 2022/2023: 

 Indywidualne konsultacje oraz instruktaże:  

o konsultacje dla rodziców na temat wspierania rozwoju 

małego dziecka 

o konsultacje dla rodziców młodzieży szkół średnich na temat 

problemów szkolnych i rodzinnych 

o doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców - 

pomoc indywidualna 

o instruktaż do pracy z uczniami słabowidzącymi 

i niewidomymi, z uczniami słabosłyszącymi 

i niesłyszącymi, uczniami z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem oraz afazją. 

o konsultacje dla rodziców dzieci nadużywających mediów 

cyfrowych 

 Stacjonarne Punkty Konsultacyjne dla rodziców na 

terenie szkół (terminy ustalane w porozumieniu z 

placówką) 

 Pomoc rodzinom z problemem przemocy 

 Cykliczne spotkania edukacyjno-terapeutyczne dla 

rodziców na terenie Poradni lub w formie on-line: 

o Grupa edukacyjno-korekcyjna dla rodziców 

doświadczających przemocy w rodzinie.  

o Spotkania informacyjno-edukacyjne dla rodziców 

dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. 

o „Kształtowanie kompetencji wychowawczych” - 

grupa wsparcia dla rodziców dzieci młodszych. 

o „Dobry rodzic – dobry start” – warsztaty dla 

rodziców”. 

o „Zamiast klapsa: Jak z miłością i szacunkiem 

wyznaczać granice dziecku”. 

 Pogadanki i warsztaty dla rodziców na terenie  

szkół i przedszkoli, np.: 

o „Jak pracować z dzieckiem dyslektycznym?” 

o „Depresja wśród dzieci i młodzieży.” 

o „Dzieci i młodzież w cyfrowym świecie.” 

o „Zapobieganie uzależnieniom od substancji 

psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży.” 

o „Rozwój emocjonalny dziecka" - prelekcja dla 

rodziców dzieci przedszkolnych. 

o „Prawidłowe relacje między rodzicem a 

dzieckiem.” 

o „Nagradzać czy karać? O nagrodach, karach  

i konsekwencjach” (dla rodziców dzieci  

w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym). 

o „Gotowość szkolna dziecka rozpoczynającego 

naukę w klasie I szkoły podstawowej. 

o „E-uzależnienia wśród uczniów - jak im 

przeciwdziałać?”.  

(minimalna liczba uczestników - 5 osób) 

 Szkolenia on-line lub stacjonarne dla rodziców uczniów 

dotyczące: 

o motywowania dzieci do nauki 

o stanów depresyjnych 

o wyznaczania dziecku granic 

o uzależnień, w tym e-uzależnień. 

 

Formy realizacji zadań będą się odbywać w  ustalonej przez 

prowadzących i uczestników formie.  

 

Zgłoszenia do Poradni przyjmowane są osobiście w 

sekretariacie Poradni, telefonicznie lub poprzez e-mail. 

dane teleadresowe:  

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
w Kłobucku   ul. Ks. Ignacego Skorupki 46 

✆Tel. 572 143 287   ☏ Tel. 34 317 27 57                                 

e-mail pppp@klobuck.pl


