
OFERTA DLA UCZNIÓW 

Zajęcia realizowane na terenie placówki/szkoły 

 

 

BADNIA PRZESIEWOWE 

 
przedszkole Badanie przesiewowe pedagogiczne dzieci  

w grupach żłobkowych i przedszkolnych  

(3 -6 letnich)  

 

E. Mikołajczuk – pedagog, 

specjalista wczesnego rozwoju 

dziecka 

A. Tomaszewska – pedagog, 

terapeuta SI 

A. Kocyła-Łukasiewicz – 

pedagog, neurologopeda 

 
przedszkole 

klasy „0” 

I-III  

Badanie przesiewowe pedagogiczne uczniów  B. Rybińska – pedagog, 

tyflopedagog 

 
przedszkole Przesiewowe badania integracji sensorycznej U. Krasnodębska – psycholog, 

terapeuta SI 

A. Tomaszewska – pedagog, 

terapeuta SI 

 
przedszkole Przesiewowe badania psychologiczne U. Krasnodębska – psycholog 

 
przedszkole, 

szkoła 

podstawowa 

Przesiewowe badania logopedyczne I . Ciałkiewicz – logopeda  

M. Wyczółkowska – pedagog, 

logopeda 

A. Kocyła-Łukasiewicz – 

pedagog, neurologopeda 

A. Urban – neurologopeda 

 
Przedszkole, Przesiewowe badania wyższych funkcji 

słuchowych (przetwarzania słuchowego) 

 

A. Urban – neurologopeda 

 

przedszkole; 

klasy 0-III 

Widzę – przesiewowe badania wzroku B. Rybińska – pedagog, 

tyflopedagog 

 

          

 

DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 

 
Lp. Tematyka Czas 

trwania 

Prowadzący 

 

1.  Poznaję świat zawodów Klasa „0” 

1 h 
E. Murek-Szotko – psycholog, 

doradca zawodowy;  

O. Bielarska - psycholog 



2.  „Przyjaciele Zippiego” – program 

promocji zdrowia psychicznego dla 

dzieci w wieku 6-9 lat 

Klasa „0” 

24 

spotkania 

O. Bielarska - psycholog 

E. Murek-Szotko - psycholog 

 

UCZNIOWIE KLAS  I – III 

 
3.  Ścieżkami zdrowia, czyli o jedzeniu, 

emocjach i ekologii 

3x45min. M. Lenart – psycholog, 

psychodietetyk 

4.  „Przyjaciele Zippiego” – program 

promocji zdrowia psychicznego dla 

dzieci w wieku 6-9 lat 

24 

spotkania 

O. Bielarska - psycholog 

E. Murek-Szotko - psycholog 

5.  Jak dbać o wzrok – zajęcia grupowe 

profilaktyczne 

2x45 min. B. Rybińska – pedagog, 

tyflopedagog 

6.  Jak mądrze korzystać z komputera  

(zajęcia warsztatowe) 

2x45 min. B. Rybińska – pedagog, 

tyflopedagog 

7.  Kim będę jak dorosnę? 1 h E. Murek-Szotko – psycholog, 

doradca zawodowy;  

O. Bielarska – psycholog 

 

UCZNIOWIE KLAS  IV – VI 

 
8.  Ścieżkami zdrowia, czyli o jedzeniu, 

emocjach i ekologii 

3x45 min. M. Lenart – psycholog, 

psychodietetyk 

9.  Ciekawe zawody w moim mieście 2x45 min. E. Murek-Szotko – psycholog, 

doradca zawodowy;  

O. Bielarska – psycholog  
„Żeby mi się chciało…” jak 

zmotywować się do nauki 

2x45 min. O. Bielarska – psycholog, 

mediator; 

E. Murek-Szotko – psycholog, 

doradca zawodowy 

 

10.  Trening pewności siebie 3x45 min. E. Murawska- pedagog, 

socjoterapeuta 

U. Rudaś- psycholog, 

logopeda 

11.  Jak podnieść efekty uczenia się? 

 

2x45 min. O. Bielarska – psycholog, 

mediator 

M. Wyczółkowska – pedagog, 

logopeda 

 

UCZNIOWIE KLAS  VII – VIII 

 
12.  Jak podnieść efekty uczenia się? 

 

2x45 min. O. Bielarska – psycholog, 

mediator 

M. Wyczółkowska – pedagog, 

logopeda 

13.  Kult pięknego ciała 

(dziewczęta - klasa VII,  klasa VIII ) 

2x45min. M. Lenart – psycholog, 

psychodietetyk  
14.  Niebezpieczne pułapki uzależnień 

behawioralnych 
45 min. B. Rybińska – pedagog, 

tyflopedagog  
15.  Poznaję siebie i świat zawodów 

 

2x45 min. E. Murek-Szotko- psycholog, 

doradca zawodowy 



O. Bielarska – psycholog, 

mediator 

16.  Przemoc rówieśnicza i cyberprzemoc 

(klasa VIII) 
2x45min. B. Rybińska – pedagog, 

tyflopedagog 

J. Romańska – psycholog 

17.  Czynniki ryzyka i czynniki chroniące  

w zażywaniu substancji 

psychoaktywnych 

45 min. J. Romańska - psycholog 

18.  Tego nie powie wam dealer 

(klasa VIII) 

45 min. E. Murawska – pedagog, 

socjoterapeuta 

 

19.  Trening relaksacyjny 

 

2x45 min. O. Bielarska – psycholog, 

mediator 

E. Murek –Szotko -psycholog 

20.  Ścieżkami zdrowia, czyli o jedzeniu, 

emocjach i ekologii  
3x45 min. M. Lenart – psycholog, 

psychodietetyk 

21.  Zajęcia integracyjne 

 

2x3 godz. 

lekcyjne 

U. Rudaś – psycholog, 

logopeda 

E. Murawska – pedagog, 

socjoterapeutka 

22.  Program profilaktyczny – radość bez 

używek 

2x45 min. E. Murawska – pedagog, 

socjoterapeuta 

23.  „Akcja motywacja”  

jak zmotywować się do nauki 

2x45 min. O. Bielarska – psycholog, 

mediator 

E. Murek-Szotko – psycholog, 

doradca zawodowy 

 

UCZNIOWIE SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ 

 
24.  Jak podnieść efekty uczenia się? 2x45 min. O. Bielarska – psycholog, 

mediator 

M. Wyczółkowska – 

pedagog, logopeda 
25.  Jak radzić sobie ze stresem na 

egzaminie? 

3x45 min. U. Rudaś – psycholog, 

logopeda 

E. Murawska – pedagog, 

socjoterapeutka 
26.  Karierę edukacyjno-zawodową 

trzeba zaplanować 

2x45 min. E. Murek-Szotko – 

psycholog, doradca 

zawodowy 

O.Bielarska – psycholog, 

mediator 
27.  Przemoc rówieśnicza i cyberprzemoc 

(klasy I i II) 

 

2x45 min. B. Rybińska – pedagog, 

tyflopedagog 

J. Romańska – psycholog  
28.  Czynniki ryzyka i czynniki chroniące  

w zażywaniu substancji 

psychoaktywnych 

45 min. J. Romańska - psycholog 

29.  „Przejdź na jasną stronę mocy” 

- warsztaty radzenia sobie ze stresem 

2x45 min. O. Bielarska – psycholog, 

mediator 

E. Murek-Szotko –

psycholog 



30.  „Akcja motywacja” 

jak zmotywować się do nauki 

2x45 min. O. Bielarska – psycholog, 

mediator 

E. Murek-Szotko – 

psycholog, doradca 

zawodowy 

31.  Trening uważności 1,5h U. Krasnodębska – 

psycholog 

 
 


