
OFERTA DZIAŁAŃ TERAPEUTYCZNYCH I POMOCOWYCH 

realizowanych na terenie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Sokołowie Podlaskim 

 

 

 

GRUPOWYCH 

 

Lp. Temat i rodzaj zajęć Wiek 

uczestników 

Liczba 

godzin 

Osoba prowadząca 

1.  Grupa samorozwojowa dla młodzieży 

- odkryj swoje supermoce 

szkoła 

ponadpodstawowa 

1,5h/10 

spotkań 

O. Bielarska – 

psycholog, mediator 

E. Murek-Szotko – 

psycholog, doradca 

zawodowy 

2.  Grupowe zajęcia z elementami integracji 

sensorycznej 

 

przedszkole 1h/tyg. U. Krasnodębska – 

psycholog, specjalista 

integracji sensorycznej 

3.  Ścieżkami zdrowia, czyli o jedzeniu, 

emocjach i ekologii 

6-12 latki 1h/tyg. 

cykl 10 

spotkań 

M. Lenart – psycholog, 

psychodietetyk 

4.  Program logopedyczny do usprawniania 

wymowy, czytania i pisania  

głosek szumiących i „r” 

szkoła 

podstawowa I-III 

45min./tyg. I. Ciałkiewicz - 

neurologopeda  

 

5.  Sensomotoryczna terapia widzenia dla dzieci  

z problemem w spostrzeganiu wzrokowym  

i powiązanymi problemami  

w czytaniu i pisaniu 

 

klasa I-IV 1h/tyg. B. Rybińska – pedagog, 

tyflopedagog 

 

6.  Grupa terapeutyczna dla osób zagrożonych 

uzależnieniem 

szkoła 

podstawowa i 

ponadpodstawowa 

1,5 h/tyg. B. Bocian-Waszkiewicz 

– pedagog, specjalista 

psychoterapii 

uzależnień 

 

7.  Socjoterapia – Poczucie własnej wartości szkoła 

podstawowa 
(grupy dobrane wg 

wieku i zgłoszeń) 

1,5 h/tyg. B. Bocian-Waszkiewicz 

– pedagog, 

socjoterapeuta 

8.  Socjoterapia – Pokonać nieśmiałość klasy I-III 1,5 h/tyg. B. Bocian-Waszkiewicz 

– pedagog, 

socjoterapeuta 

 

9.  Trening umiejętności społecznych  

i emocjonalnych  

szkoła 

podstawowa 
(grupy dobrane wg 

wieku i zgłoszeń) 

1,5 h/tyg. B. Bocian-Waszkiewicz 

– pedagog, 

socjoterapeuta  

10.  Terapia pedagogiczna 

 

szkoła 

podstawowa 
(grupy dobrane wg 
wieku i zgłoszeń) 

1 h/tyg. B. Bocian-Waszkiewicz 

– pedagog, terapeuta 

pedagogiczny 

11.  Terapia pedagogiczna – ortografia  

 

szkoła 

podstawowa 

w zależności 

od potrzeb 
M. Wyczółkowska – 

pedagog, logopeda 



klasa IV-V 

12.  Terapia ręki przedszkole 

klasy I-III 

1h/tyg. E. Mikołajczuk – 

pedagog, specjalista 

wczesnego rozwoju 

dziecka 

13.  Trening efektywnego uczenia się  

dla dzieci z normą intelektualną  

i problemami edukacyjnymi 

klasy IV-VI 1,5 h/tyg. A. Wojtczuk – 

psycholog 

M. Wyczółkowska – 

pedagog, logopeda 

14.  Trening umiejętności radzenia sobie  

ze stresem 

szkoła 

podstawowa 

klasa V-VII 

w zależności 

od potrzeb 
E. Murek-Szotko – 

psycholog, doradca 

zawodowy 

O. Bielarska – 

psycholog, mediator 

 

15.  Trening umiejętności społecznych (TUS) przedszkole 

szkoła 

podstawowa 

1h/tyg. O. Bielarska – 

psycholog, mediator 

U. Krasnodębska – 

psycholog, specjalista  

w zakresie interwencji 

kryzysowej 

 

16.  Trening zastępowania agresji klasy VII, VIII 

 i klasy 

ponadpodstawowe 

1h/10 

spotkań 

O. Bielarska – 

psycholog, mediator 

U. Krasnodębska – 

psycholog, specjalista  

w zakresie interwencji 

kryzysowej 

 

17.  Zajęcia rozwijające umiejętności społeczno-

emocjonalne 

5-6 latki 

klasy I-III 

1h/tyg. E. Mikołajczuk – 

pedagog, specjalista 

wczesnego rozwoju 

dziecka 

18.  Zajęcia z zakresu arteterapii 5-6 latki 1h/tyg. E. Mikołajczuk – 

pedagog, specjalista 

wczesnego rozwoju 

dziecka 

19.  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne szkoła 

podstawowa 

klasy I-III 

1h/tyg. A. Rybińska – pedagog, 

tyflopedagog 

A. Kocyła-Łukasiewicz 

- pedagog, logopeda 

 

20.  Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze  

z matematyki  

szkoła 

podstawowa 

klasa IV-VII 

 

w zależności 

od potrzeb 
M. Wyczółkowska – 

pedagog, logopeda 

21.  Zajęcia ogólnorozwojowe przedszkole 

 

1h/tyg. E. Mikołajczuk – 

pedagog, specjalista 

wczesnego rozwoju 

dziecka 

A. Tomaszewska – 

pedagog, terapeuta SI 

 



22.  Zajęcia terapii pedagogicznej szkoła 

podstawowa 

klasy IV- III  

w zależności 

od potrzeb 
M. Wyczółkowska – 

pedagog, logopeda 

 

23.  „Przyjaciele Zippiego” – program promocji 

zdrowia psychicznego 

6-9 latki 1h/tyg. O. Bielarska – 

psycholog 

E. Murek-Szotko – 

psycholog 

 

24.  Odkryj swoje SUPERMOCE -warsztat  10 spotkań x 

1,5h 
O. Bielarska – 

psycholog 

E. Murek-Szotko – 

psycholog 

 

 

INDYWIDUALNYCH 

 

Lp. Temat i rodzaj zajęć  Wiek 

uczestników 

Liczba 

godzin 

Osoba prowadząca 

1.  Indywidualna terapia biofeedback przedszkole 

- 

szkoła 

ponadpodstawowa 

1 h/tyg. 

cykl -10 sesji 

O. Bielarska – 

psycholog, mediator 

E. Mikołajczuk – 

pedagog, specjalista 

wczesnego rozwoju 

dziecka 

A. Piekut – pedagog  
2.  Trening metodą Warnkego szkoła 

podstawowa 

1 h/tyg. 

cykl -12 sesji 

U. Krasnodębska – 

psycholog  

B. Rybińska – pedagog 

 

3.  Indywidualna terapia dzieci z autyzmem 

Integracja sensoryczna 

przedszkole 

szkoła 

podstawowa 

w zależności 

od potrzeb 
U. Krasnodębska – 

psycholog, specjalista 

integracji sensorycznej 

A. Tomaszewska – 

pedagog, terapeuta SI 

B. Biernat – pedagog, 

terapeuta SI 

 

4.  Indywidualna terapia logopedyczna  

zaburzeń mowy 

przedszkole, 

szkoła 

podstawowa  

i szkoła 

ponadpodstawowa 

1x30 min. I . Ciałkiewicz - 

neurologopeda  

U. Rudaś – psycholog, 

logopeda 

M. Wyczółkowska – 

pedagog, logopeda 

A. Urban-Madziar –

neurologopeda 

A. Kocyła-Łukasiewicz 

- pedagog, logopeda 

 

5.  Indywidualna terapia pedagogiczna  

problemów w funkcjonowaniu społeczno-

emocjonalnym i poznawczym 

szkoła 

podstawowa  

 

w zależności 

od potrzeb 
B. Bocian-Waszkiewicz  

– pedagog, 

socjoterapeuta 



B. Biernat – terapeuta 

pedagogiczny 

A. Piekut – terapeuta 

pedagogiczny 

 

6.   

 

 

 

Pomoc w sytuacjach kryzysowych i mediacje 

 

 

szkoła 

podstawowa 

 i szkoła 

ponadpodstawowa 

 

 

 

 

w zależności 

od potrzeb 

U. Krasnodębska – 

psycholog, specjalista  

w zakresie interwencji 

kryzysowej 

O. Bielarska – 

psycholog, mediator 

U. Rudaś – psycholog, 

logopeda 

E. Murek-Szotko – 

psycholog, doradca 

zawodowy  
7.  Stymulacja taktylna dzieci małe 

przedszkole 

klasy I-III 

0,5 h/tyg. E. Mikołajczuk – 

pedagog, specjalista 

wczesnego rozwoju 

dziecka 

A. Tomaszewska – 

pedagog, terapeuta SI  
8.  Terapia indywidualna dziecka  

z autyzmem i Zespołem Aspergera 

przedszkole 1h/tyg. U. Krasnodębska – 

psycholog, specjalista  

w zakresie interwencji 

kryzysowej 

A. Tomaszewska – 

pedagog, terapeuta SI 

9.  Terapia ręki przedszkole, 

szkoła 

podstawowa 

1x30 min. U. Krasnodębska – 

psycholog, terapeuta SI 

A. Tomaszewska – 

pedagog, terapeuta SI  
10.  Trening widzenia  

dla dzieci z problemami wzrokowymi 

przedszkole klasy 

I-VIII 

1 h/tyg. B. Rybińska – pedagog, 

tyflopedagog 

 

11.  Terapia pedagogiczna dla uczniów  

z trudnościami w czytaniu i pisaniu 

klasy 0-III 1 h/tyg. B. Rybińska – pedagog, 

tyflopedagog 

12.  Terapia pedagogiczna z uczniami  

z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu lekkim 

klasy 0-III 

 

1 h/tyg. B.Rybińska – pedagog, 

tyflopedagog 

B. Biernat – pedagog, 

terapeuta SI, 

oligofrenopedagog 

A. Piekut – pedagog, 

oligofrenopedagog 

A. Kocyła-

Łukasiewicz- pedagog, 

neurologopeda 

13.  Terapia pedagogiczna szkoła 

podstawowa 

w zależności 

od potrzeb 
M. Wyczółkowska – 

pedagog, logopeda 

B. Bocian-Waszkiewicz  

– pedagog, terapeuta 

pedagogiczny, 

oligofrenopedagog, 

socjoterapeuta 



14.   

Trening zastępowania agresji 

klasa IV-VIII 1h/tyg. O. Bielarska – 

psycholog, mediator 

U. Krasnodębska – 

psycholog, Terapeuta 

SI 

15.  Indywidualna terapia psychologiczna 

problemów w funkcjonowaniu  

społeczno-emocjonalnym 

klasa IV-VIII 

i klasy 

ponadpodstawowe 

1h/2tyg. E. Murek-Szotko – 

psycholog, doradca 

zawodowy 

16.  Indywidualne wsparcie dla dziecka otyłego  

i jego rodziny w przezwyciężaniu złych 

nawyków żywieniowych 

bez ograniczeń 

wiekowych 

w zależności 

od potrzeb 
M. Lenart – psycholog, 

psychodietetyk 

17.   

Konsultacje psychodietetyczne 

bez ograniczeń 

wiekowych 

w zależności 

od potrzeb 
M. Lenart – psycholog, 

psychodietetyk 

18.  Konsultacje dla rodziców w zależności od potrzeb B.Bocian-Waszkiewicz  

– dyrektor poradni 

psycholodzy, 

pedagogdzy, logopedzi 

19.  Konsultacje dla dyrektorów placówek 

oświatowych i pomocowych, specjalistów, 

wychowawców, nauczycieli 

w zależności od potrzeb B. Bocian-Waszkiewicz  

– dyrektor poradni 

20.  Indywidualne poradnictwo pedagogiczne  

dla dzieci i młodzieży 

w zależności od potrzeb pedagodzy 

21.  Indywidualne poradnictwo pedagogiczne  

dla dzieci i młodzieży 

 

w zależności od potrzeb psycholodzy 

22.  Trening relaksacyjny 1x45 min 

 
A. Wojtczuk - 

psycholog 

 

23.  Konsultacje dla rodziców dzieci z ryzykiem 

dysleksji 

w zależności od potrzeb A. Kocyła-

Łukasiewicz- pedagog, 

neurologopeda 

24.  Terapia rodzin w zależności od potrzeb J. Romańska – 

psycholog, terapeuta 

rodzinny 

B. Bocian-Waszkiewicz 

– pedagog, terapeuta 

rodzinny, specjalista 

psychoterapii 

uzależnień 

25.  Psychoedukacja i terapia uzależnień w zależności od potrzeb B. Bocian-Waszkiewicz 

– pedagog, terapeuta 

rodzinny, specjalista 

psychoterapii 

uzależnień 

 

 


