
Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Płocku 

dotycząca działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz 

kadry pedagogicznej  po powrocie do szkół i placówek 

 

Nazwa 

programu 

Cel Odbiorca Forma 

realizacji 

Realizatorzy 

ASY 

 

Profilaktyka 
zdrowia 
psychicznego 
uczniów, 
wspomaganie 
wychowawców  
i nauczycieli 
we wczesnym 
diagnozowaniu 
potrzeb 
uczniów  
z zakłóceniami 
rozwoju 
emocjonalno-
społecznego 

 

Wychowawcy  
i nauczyciele klas I-III, 
uczniowie  
i rodzice 
 

warsztat pedagog 

mgr Małgorzata 
Siemiątkowska 

 
psycholog, 

mgr Magdalena 
Sobolewska 

 

PIERWSZACZEK 

 
 

Wspomaganie 
wychowawczej 
i edukacyjnej 
funkcji szkoły, 
szczególnie w 
czasie 
pandemii covid 
19, w zakresie 
adaptacji 
dziecka w 
szkole 
 

Uczniowie klas I 
 

warsztat pedagog 
mgr Beata Sikora 

 
psycholog 
mgr Beata 
Wołyńska 

 

BAJKOWE 
SPOTKANIA 
 

Wspomaganie 
wychowawczej 
i edukacyjnej 
funkcji szkoły, 
szczególnie w 
czasie 
pandemii covid 

Uczniowie klas II  

 
 

warsztat pedagog 
mgr Beata 

Sikora 
 

psycholog 
mgr Beata 
Wołyńska 



19, w zakresie 
adaptacji 
dziecka w 
szkole 

 

ZAJĘCIA 

REINTEGRACYJNE  

 

Wspomaganie 

wychowawczej 

funkcji szkoły 

w zakresie 

ochrony 

zdrowia 

psychicznego 

 

Uczniowie klas IV-VII warsztat psycholog 
mgr Magdalena 

Chętka- 
 

psycholog 
mgr Anna Rusek 

– Chylińska 
 

pedagog 
mgr Beata Sikora 

 
psycholog  

mgr Magdalena 
Sobolewska- 

 

JAK ZADBAĆ  
O DOBROSTAN 
PSYCHICZNY 
DZIECKA  
W OBLICZU 
IZOLACJI 
SPOŁECZNEJ 

Wsparcie 
rodziców w 
rozwiązywaniu 
problemów 
emocjonalnych 
dzieci 
związanych  
z powrotem  
do szkół. 

Rodzice uczniów 
szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych 

Zajęcia 
wykładowo-
warsztatowe 
Preferowana 
forma zdalna 
teams 

mgr Ewa 
Petrykowska 

psycholog 

RODZIC 
WSPIERAJĄCY 
DZIECKO PO 
POWROCIE DO 
SZKOŁY W 
SYTUACJI 
PANDEMICZNEJ 

Wsparcie 
rodziców w 
rozwiązywaniu 
problemów 
emocjonalnych 
dzieci 
związanych z 
powrotem do 
szkół 

Rodzice uczniów 
szkół 
ponadpodstawowych 

Zajęcia 
wykładowo-
warsztatowe; 
preferowana 
forma 
stacjonarna  

mgr Beata 
Jaworska 
psycholog 

 

Ponadto zwiększamy dostępność konsultacji psychologiczno-

pedagogicznych poprzez uruchomienie dodatkowych dyżurów 

telefonicznych pod numerem 785 504 868 

 



Odbiorcy Dni i godziny  specjalista 

Rodzice i nauczyciele 
dzieci z klas I-III szkół 
podstawowych 

wtorki od 
25.05-
22.06.2021 
 godz. 17-18  

mgr Magdalena 
Sobolewska 
psycholog 

czwartki 
27.05-
17.06.2021 r. 
godz. 8-10 

mgr Monika 
Lewandowska 

pedagog 

Rodzice i nauczyciele 
dzieci z klas IV-VIII szkół 
podstawowych 
i młodzieży ze szkół 
ponadpodstawowych 

czwartki 
27.05-
17.06.2021 r. 
godz. 10-12 

mgr Beata Sikora 
pedagog 

wtorki od 
25.05-
22.06.2021 r. 
 godz. 15-17 

mgr Magdalena Chętka 
psycholog 

Rodzice i nauczyciele  
młodzieży ze szkół 
ponadpodstawowych 

środy od 
26.05- 
09.06.2021 r. 
godz. 12-13 

mgr Małgorzata 
Paćkowska 

pedagog 

 

Czas realizacji programów 24.05.2021 r.- 24-06.2021 r. oraz wrzesień 

2021 r. Realizacja programów będzie następowała według kolejności 

zgłoszeń. Wybrane programy mogą być realizowane w terminie 

późniejszym.  

Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy Poradni 

ppp2@zjoplock.pl 


