
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Toruniu  

informuje o trwającym naborze na zajęcia pomocy bezpośredniej  

dla dzieci i młodzieży, które będą odbywały się w II półroczu roku szkolnego 2019/2020. 

 

 

 

 

Zapraszamy do zgłaszania się na zajęcia poprzez złożenie w sekretariacie poradni formularza „Wniosek o przyjęcie na zajęcia 

dzieci i młodzieży” (dostępny w sekretariacie poradni oraz na www.ppp.torun.pl w zakładce WZORY DRUKÓW/ DO 

WYPEŁNIENIA PRZEZ RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO). Zajęcia organizujemy dla dzieci i młodzieży uczęszczających do 

toruńskich szkół i przedszkoli, a gdy dzieci nie są zapisane do żadnego przedszkola czy szkoły - wówczas, gdy zamieszkują 

w Toruniu (tj. zgodnie z rejonem działania naszej poradni). 

Proponujemy zajęcia, które będą odbywały się raz w II półroczu roku szkolnego 2019/2020: 

- rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne dla każdej z pośród grup wiekowych: 5- 6 latki, uczniowie szkół 

podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych, 

- korekcyjno – kompensacyjne (zajęcia wspierające uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania) dla 

każdej z pośród grup wiekowych: 5- 6 latki, uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych, 

- terapia matematyczna (wspierające uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki) dla każdej z pośród grup 

wiekowych: 5- 6 latki, uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych, 

- diagnostyczno – terapeutyczne z zakresu rozwoju mowy – dla dzieci i młodzieży z każdej grupy wiekowej uczęszczających 

do placówek, w których nie jest prowadzona logoterapia, 

- terapia integracji sensorycznej – skierowane dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, 

- wspierające rozwój dzieci młodszych zagrożonych nieprawidłowym rozwojem dla dzieci w wieku przedszkolnym, w tym 

korzystające z odroczenia obowiązku szkolnego, 

- EEGBiofeedback dla dzieci i młodzieży z każdej grupy wiekowej, 

- wspierające funkcjonowanie wzrokowe dla niedowidzących dzieci i młodzieży z każdej grupy wiekowej, 

- aktywizujące do samodzielnego wyboru kierunku dalszej edukacji – dla uczniów klas 6-8 szkoły podstawowej oraz szkół 

ponadpodstawowych. 

Ponadto przyjmujemy zapisy na zajęcia wspierające dzieci nieśmiałe, wycofane, ofiary przemocy rówieśniczej, sprawców 

przemocy rówieśniczej, stosujących agresję, na treningi relaksacyjne, treningi umiejętności uczenia się, treningi uważności  – 

zajęcia z tej grupy odbywają się w cyklach. Grupy zostaną utworzone o ile zgłosi się liczba zainteresowanych pozwalająca na 

utworzenie grupy.  

Złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na zajęcia, gdyż np. w przypadku zajęć 

grupowych - grupy zostaną utworzone w sytuacji zgłoszenia się liczby dzieci umożliwiającej prowadzenie danej formy 

wsparcia. Pracownicy poradni weryfikują też trafność doboru formy pomocy do potrzeb dziecka. 

Zgłoszenia przyjmujemy w sposób ciągły (także w trakcie trwania półrocza), dzieci kwalifikujemy na zajęcia do wyczerpania 

miejsc.  

Jesteśmy otwarci na potrzeby Państwa dzieci – prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania na formy bezpośredniej pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej – poddajemy je analizie i podejmujemy działania zmierzające do ich zaspokojenia.  

W naszej ofercie znajdują się także formy wsparcia rodziców uczniów - głównie w formie warsztatów umiejętności 

wychowawczych oraz poradnictwa. Oferta ta dostępna jest na www.ppp.torun.pl 

ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO WSPÓŁPRACY 


