OFERTA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Szanowni Państwo!
Miło nam przekazać Państwu ofertę naszych usług w roku szkolnym 2018/2019. Zajmujemy
się edukacją i wspieraniem rozwoju dzieci od urodzenia do ukończenia szkoły
ponagimnazjalnej. W ramach współpracy z placówkami oświatowymi w Powiecie Siedleckim
staramy się wspomagać dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców w zakresie pomocy
psychologiczno – pedagogicznej. W naszej poradni spotkacie Państwo specjalistów,
świadczących szeroki zakres usług diagnostyczno – terapeutycznych (szczegółowe informacje
znajdziecie Państwo na stronie www.poradnia.tk).
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, informujemy, iż w roku szkolnym 2018/2019
specjaliści naszej Poradni będą świadczyć usługi na terenie Państwa placówek w zakresie
diagnozy potrzeb szkoły. Szczegóły będą omawiane na spotkaniu z dyrektorami szkół.

NA TERENIE PORADNI OFERUJEMY
pomoc w formie diagnozy:
 psychologicznej
 gotowości szkolnej
 pedagogicznej
 logopedycznej
 predyspozycji zawodowych
 wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 integracji sensorycznej
 metody Warnkego
 funkcji wzrokowych
 fizjoterapeutycznej
zajęcia terapeutyczne:
 integracji sensorycznej
 logopedyczne
 Trening Umiejętności Społecznych /TUS/ dla klas szkoły podstawowej I – II, III – IV,
V – VI















trening pewności siebie dla dzieci klas 1-3 szkoły podstawowej
psychomotoryka (zajęcia grupowe dla dzieci w wieku od 3 r.ż. do 8 r.ż.)
Trening Pewności Siebie (dla ofiar przemocy) dla klas szkoły podstawowej
I – III, IV - VI
konsultacje ortograficzne
Techniki Uczenia się i Zapamiętywania od klasy IV szkoły podstawowej do
ukończenia gimnazjum
terapii rodzin
terapii psychologicznej
dla rodziców - Warsztaty Umiejętności Wychowawczych
w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
Terapii Warnkego
terapii taktylnej
konsultacje w zakresie neurorozwoju
terapia ręki z elementami sensoplastyki

W naszej Poradni działa Zespół Orzekający prowadzący specjalistyczne orzecznictwo
(dotyczące kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania oraz wydający opinie o
potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka).
NA TERENIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCYH OFERUJEMY
warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu
 integracji zespołu klasowego
 diagnozy środowiska klasowego
 profilaktyki uzależnień
 przeciwdziałania przemocy i cyberprzemocy
 radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym
 metody i techniki uczenia się
 zawodoznawstwa
 rozwiązywania konfliktów
 zaburzenia odżywiania
 komunikacji i asertywności
Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer telefonu (25)6330860, tel/fax (25)6314120,
(25)6314121, mail: poradnia@powiatsiedlecki.pl, bądź na adres: Powiatowa Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna, Stok Lacki – Folwark, ul. Pałacowa 1, 08-110 Siedlce.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Z poważaniem
Dyrekcja i pracownicy poradni

