
 
 

 

 

W związku z powrotem uczniów do szkół i placówek Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach zaplanowała realizację działań 

w celu zapewnienia wsparcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Program wsparcia powstał w oparciu o informacje przekazane pracownikom Poradni przez 

szkoły i placówki dotyczące diagnozowanych potrzeb w trzech obszarach (uczniowie, 

rodzice, nauczyciele). Celem działań programu poza bezpośrednim wsparciem w szkołach 

(zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami) jest również dostarczenie narzędzi do przeprowadzenia 

zajęć reintegracyjnych, a także prezentacja oferty skierowanej do rodziców dotyczącej 

możliwości udzielania wsparcia. 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna jest placówką ogólnodostępną. 

Korzystanie z pomocy specjalistów jest dobrowolne.  

Celem działania Poradni jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju i efektywności uczenia 

się dzieci i młodzieży, a także udzielania im i ich rodzicom lub opiekunom, nauczycielom i 

wychowawcom pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i terapeutycznej.  

Nasze usługi są bezpłatne. Wizyty nie wymagają skierowań. Wystarczy umówić się 

osobiście lub telefonicznie.  

 

Oferta naszej Poradni obejmuje: 

 badania diagnostyczne psychologiczne i pedagogiczne uczniów  w przypadku 

trudności dydaktycznych i specyficznych trudności w nauce (dysleksja, dysortografia, 

dysgrafia), 

 diagnozę i terapię logopedyczną, 

 konsultacje dla rodziców w przypadku trudności emocjonalnych i wychowawczych u 

dzieci, 

 pomoc terapeutyczną w przypadku trudności emocjonalnych i wychowawczych u 

dzieci (terapia indywidualna i rodzinna), 

 indywidualne konsultacje i porady, 

 pomoc dla młodzieży w wyborze dalszego kierunku kształcenia i określenia 

predyspozycji zawodowych, 

 prowadzenie diagnozy grup klasowych/wychowawczych na terenie placówek (na 

zaproszenie szkół i przedszkoli), 

 spotkania wspierające dla nauczycieli, konsultacje dla rodziców oraz dla rad 

pedagogicznych (na zaproszenie szkół i przedszkoli), 

 prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców „Szkoła dla rodziców”, 

 prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców zastępczych i  adopcyjnych, zajęć 

psychoedukacyjnych, pogadanek, prelekcji, warsztatów. 
 

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Poradni oraz profilu na portalu Facebook, 

gdzie można zapoznać się z szeregiem materiałów informacyjnych  dotyczących rozwoju  

i wychowania. 



 

http://www.poradnia-czechowice.pl/ 

 

https://www.facebook.com/Powiatowa-Poradnia-Psychologiczno-Pedagogiczna-w-Czechowicach-

Dziedzicach-107286614477374/ 

 

Zachęcamy do kontaktu: 

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA  

43-502 Czechowice- Dziedzice 

ul. Traugutta 11 

 tel. 32 2152220  

 

POWIATOWA PORADNIA  PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA 

FILIA W BIELSKU – BIAŁEJ  

43-300 Bielsko – Biała  

ul. Piastowska 44 

tel. 33 8118247 

 

              

   Dyrekcja oraz Pracownicy  

Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

w Czechowicach – Dziedzicach z Filią w Bielsku – Białej  
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