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DIAGNOZA

psychologiczne,
pedagogiczne,
logopedyczne (dla dzieci i młodzieży z wszystkich etapów nauczania),
integracji sensorycznej SI dla dzieci od 4 r.ż oraz dla dzieci od 0-4 r.ż (program
KATIS)
odruchów metodą INNP,
miofunkcjonalną
z zakresu doradztwa zawodowego,
funkcji poznawczych (uwagi i pamięci dla dzieci w wieku 10-12 r.ż)
wstępne diagnozy funkcjonalne widzenia/ortoptyka,
gotowości szkolnej dzieci w wieku przedszkolnym,
uczniów z Ukrainy z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych
dostosowanych do możliwości językowych tych dzieci, w tym testów
niewerbalnych oraz nieobciążonych kulturowo (Międzynarodowa
Wykonaniowa Skala Leiter, Niewerbalny Test Inteligencji Toni 4), 
uczniów z trudnościami edukacyjnymi, w tym uczniów z zaburzeniami typu
dyslektycznego, 
funkcjonowania społecznego uczniów oraz badania motywacji i amotywacji          
z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi do diagnostyki j (w tym uczniów z
Ukrainy),
sfery emocjonalno–społecznej dzieci w wieku 9-13 lat w oparciu o narzędzie
diagnostyczne TROS–KA,
diagnoza funkcjonalna dzieci od 0 do 12 r.ż. PEP-R (Profil Psychoedukacyjny
E. Shoplera),
badania przesiewowe słuchu programem „Słyszę” oraz wstępne przesiewowe
oceny artykulacji (badania na terenie szkół i przedszkoli oraz na terenie
Poradni),
przesiewowe badania Skalą Ryzyka Dysleksji (SRD -6) dzieci w wieku
przedszkolnym oraz uczniów z klasy I
badania przesiewowe z zakresu przetwarzania sensoryczno–motorycznego na
terenie przedszkoli. 

Diagnozowanie dzieci i młodzieży prowadzone jest w celu określenia ich potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych.
Wyjaśnia mechanizmy ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego
problemu oraz wskazuje sposoby jego rozwiązania. 
Prowadzimy diagnozy:

 



TERAPIE

indywidualne terapie psychologiczne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami
emocjonalnymi, trudnościami adaptacyjnymi, problemami wychowawczymi,
nadpobudliwością psychoruchową i zaburzeniami koncentracji uwagi,
terapia psychologiczna z wykorzystaniem technik poznawczo–behawioralnych,
indywidualne terapie logopedyczne z wykorzystaniem terapii miofunkcjonalnej
terapia Integracji Sensorycznej SI, terapia ręki
terapia neuromotoryczna dziecka wg INPP, 
indywidualna terapia metodą Instrumental Enrichment (IE) oraz terapia VR,
indywidualna terapia EEG Biofeedback,
indywidualne terapie i wsparcie pedagogiczne dla dzieci z deficytami rozwojowymi
oraz z ogólnymi trudnościami w nauce w tym ze specyficznymi trudnościami w
uczeniu się,
grupowa socjoterapia.

zajęcia o charakterze ogólnorozwojowym z elementami terapii pedagogicznej dla
dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne/uczniów
klas I (M. Kowalczyk)
treningi uczenia się i koncentracji uwagi (K. Olechowska-Olma)
zajęcia grupowe „Mindfulness dla małych dzieci” (od 5-12 r, ż), (P.Rydz)
zajęcia grupowe dla dzieci rozpoczynających naukę „Mam 6 lat – idę do szkoły” w
szkole podstawowej, (A. Strąg)
zajęcia grupowe „Trening Pewności Siebie” (P. Chlewicka )
trening kontroli złości dla rodziców (D. Marut)
interwencje kryzysowe (psycholodzy)
zajęcia grupowe dla dzieci i rodziców- "Logosensoryka dla maluchów" (logorytmika
i integracja sensoryczna dla dzieci 3-letnich) (A.Caban, I. Jelińska)
zajęcia grupowe dla 6-latków z elementami TUS (J. Piechowicz)
indywidualne spotkania dla uczniów zdolnych (K. Olechowska-Olma)
warsztaty o cyberbezpieczeństwie dla 6-latków (A. Zynek)

To intencjonalne stosowanie zaprogramowanych oddziaływań, których celem jest
wspomaganie funkcjonowania osoby w jej codziennym życiu, zwiększenie
skuteczności działania, wspieranie jej w rozwoju osobistym. 
Prowadzimy terapie:

PONADTO NA TERENIE PORADNI PROWADZIMY: 



KONSULTACJE

 wspomagania rozwoju i uzdolnień dziecka, psychoedukacja rodziców,
wspomagania wychowania dzieci i młodzieży z zaburzeniami                       
w zachowaniu, problemami emocjonalnymi, problemami
przystosowawczymi, trudnościami okresu dojrzewania, 
trudności w czytaniu i pisaniu (ryzyko dysleksji, specyficzne potrzeby
edukacyjne),
rozwoju i zaburzeń mowy (w tym dzieci od 0-4 r.ż),
pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością lub opóźnionym rozwojem
mowy, 
orientacji edukacyjno-zawodowej. 

Pracownicy Poradni udzielają konsultacji uczniom, rodzicom i nauczycielom
w obszarach:

 PUNKT KONSULTACYJNY
Czynny w każdy czwartek w godzinach

13.00-17.00.
 Wizyta możliwa po wcześniejszym

umówieniu telefonicznym 
(48) 614 – 89-36



PROFILAKTYKA

edukację dotyczącą ochrony i wzmacniania zdrowia psychicznego
dzieci i młodzieży,
obserwację rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym na terenie
przedszkoli i szkół, 
organizujemy „Dni Otwarte Poradni” dla szkół i przedszkoli
połączonych z ważnymi wydarzeniami.

FakeHunter- Edu (dla szkół ponadpodstawowych), 
„Kreatywne Tworzenie”, 
Dwulatek mówi
Calmsie – porozmawiajmy o emocjach, 
chatbot psychoedukacyjny,
Misja Amygdala – gra profilaktyczno–lecznicza,
Prolearn – trening poznawczy,
Sieć Szkolnych Liderów Profilaktyki.

pedagogów i psychologów szkolnych,
doradców edukacyjno-zawodowych,
logopedów,
terapeutów EEG Biofeedback z terenu Delegatury Radom,
terapeutów SI.

To wspieranie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola,
szkoły i placówki, w tym pomoc nauczycielom w rozwiązywaniu
problemów dydaktyczno-wychowawczych.

Prowadzimy:

Realizujemy kampanie społeczne, programy, projekty: 

Prowadzimy Sieci Współpracy i Samokształcenia dla:

 



DORADZTWO 
EDUKACYJNO-ZAWODOWE
 
Prowadzimy zajęcia warsztatowe dla uczniów kl. VII i VIII szkół
podstawowych aktywizujące do świadomego planowania kariery
zawodowej.
 Badamy predyspozycje zawodowe uczniów oraz udzielamy
indywidualnej pomocy w planowaniu własnej kariery zawodowej.
Organizujemy i prowadzimy szkolenia dla szkolnych doradców
zawodowych i osób odpowiedzialnych za realizację zadań z tego
zakresu. 

 

WCZESNE WSPOMAGANIE
ROZWOJU

diagnozy funkcjonowania dziecka,
terapie (logopedyczna, psychologiczna, pedagogiczna, integracji
sensorycznej rehabilitacja/fizjoterapia),
konsultacje dla rodziców. 

 
To kompleksowe oddziaływanie psychologiczno-pedagogiczne
stymulujące rozwój małego dziecka z niepełnosprawnością
obejmujące potrzeby wychowawcze dziecka z uwzględnieniem
potrzeb rodziny. Wczesne wspomaganie to pobudzanie
psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia
niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Objęcie dziecka taką
pomocą musi być poprzedzone specjalistyczną diagnozą lekarską.

Prowadzimy:



PROGRAMY 
I PROJEKTY

III Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 – Nowoczesne
wsparcie działań dla poradni psychologiczno – pedagogicznych. Jest on
elementem projektu „Klimat szkoły, Tworzymy go razem” – organizator:
Instytut Edukacji Pozytywnej. 

Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Zabawa sztuką”  - głównym
jego celem jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami
kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.
Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania
przedszkolnego, podstawą programową kształcenia ogólnego dla
szkoły podstawowej oraz podstawowymi kierunkami realizacji polityki
oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 tj.:

Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Terapia ręki dla każdego”, jego
główną tematyką jest usprawnianie motoryki małej wśród dzieci,

Ponadto Poradnia bierze udział w:

W ramach programu Poradnia będzie uczestniczyć w budowaniu
nowoczesnego systemu wsparcia dla dzieci, młodzieży i ich rodziców przy
jednoczesnym zadbaniu o dobrostan pracowników i podnoszenie jakości
wsparcia psychologiczno- pedagogicznego w Polsce;

Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez
kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, (...).
Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji
klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy (...)";

 a także uwrażliwienie dorosłych na aspekty związane z motoryką małą. 

 



 
tel.(48) 614-89-36
kom. 511652812

 
 

dyrektor e-mail: dorota.marut@pppkozienice.pl
 
 

e-mail: poradnia.psych.ped@kozienicepowiat.pl

ul. Al. Wł. Sikorskiego 8a 
26-900 Kozienice

www.pppkozienice.pl
www.ppp.bipkozienicepowiat.pl

http.facebook.com/Poradnia-Psychologiczno-
Pedadogiczna-w-Kozienicach

Zapraszamy do kontaktu


