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HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH SZKOŁY 
 
 
 
 

     W dniach:  
                   08.06.2021 r. (wtorek) godz.  16.00 

15.06.2021r.  (wtorek)  godz.  16.00 
 

 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grójcu odbędą się warsztaty dla rodziców. 
 W celu zapisania się na warsztaty prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 

 

48 664 23 56 
 

 
 

 



 

POZOSTAŁE DZIAŁANIA: 
24. V – 25.VI. 2021 r. 

 
L.p. RODZAJ ZAJĘĆ REALIZACJA SPECJALIŚCI 

1. Przygotowanie i udostępnienie szkołom propozycji zabaw oraz scenariuszy zajęć 
dotyczących: 

a. Sposobów na integrację grupy. Zabawy i ćwiczenia klasy I- III. 
b. Budowania bezpieczeństwa w grupie. 

 

wg potrzeb psycholodzy i pedagodzy,  
opiekuni gmin 

2. Warsztaty dla rodziców doskonalenia umiejętności wspierania dzieci w trudnych  
sytuacjach. 

wg potrzeb  psycholodzy i pedagodzy,  
opiekuni gmin 

3. Przygotowanie i udostępnienie szkołom scenariuszy zajęć oraz propozycji zabaw  
wspierających rozwój edukacyjno – społeczny dla uczniów, warsztaty: 

a. Warsztaty dla uczniów klas I- III dotyczące emocji, 
b. Zabawy i ćwiczenia wyciszające klas I- III, 
c. Sposoby radzenia sobie z lękiem. 

 

wg potrzeb psycholodzy, opiekuni gmin 

4. Badania przesiewowe w zakresie motywacji i nastawienia do szkoły. wg  potrzeb 
 

psycholog, pedagog  

5. Konsultacje indywidualne dla dzieci na terenie poradni. 24.V – 25.VI psycholog, pedagog 

6. Konsultacje dla rodziców, dotyczące wspierania dzieci w radzeniu sobie w okresie 
 powrotu do szkoły. 

24.V – 25.VI psycholog, pedagog 

7. Konsultacje dla nauczycieli. 24.V – 25.VI psycholog, pedagog 

    8. Umieszczenie na stronie internetowej poradni artykułów dotyczących depresji oraz 
trudności emocjonalnych uczniów w sytuacji pandemicznej.  

VI  2021r. psycholodzy 



 
VII – VIII 2021r. 

L.p. RODZAJ ZAJĘĆ REALIZACJA SPECJALIŚCI 

1. Konsultacje indywidualne  dla uczniów. wg potrzeb Psycholodzy, pedagodzy 

2. Konsultacje  indywidualne dla rodziców. wg potrzeb Psycholodzy, pedagodzy 

 
01.IX – 30. XI. 2021r. 

  L.p.  RODZAJ ZAJĘĆ REALIZACJA SPECJALIŚCI 

1. Warsztaty reintegracyjne dla uczniów. wg potrzeb Psycholodzy, pedagodzy 

2. Warsztaty wspierające rozwój  emocjonalno  – społeczny dla uczniów. wg potrzeb Psycholodzy, pedagodzy 

3. Warsztaty rozwijające umiejętność uczenia się dla uczniów. wg potrzeb Pedagodzy, pedagodzy 

4. Konsultacje indywidualne dla uczniów, rodziców i nauczycieli. wg potrzeb Psycholodzy, pedagodzy 

5. Warsztaty dla rodziców na temat: 
a. Wsparcie dziecka w procesie edukacyjnym.  
b. Doskonalenie umiejętności wychowawczych.  

 

wg potrzeb Psycholodzy, pedagodzy 

6. Szkolenie Rad Pedagogicznych: 
a. Trudności emocjonalno- społeczne 
b. Indywidualizacja wymagań szkolnych. 
c. Diagnoza potrzeb uczniów. 

wg potrzeb psycholodzy 

8. Trening Umiejętności społecznych. po zakwalifikowaniu do zajęć psycholodzy 



 
 


