Komorniki, 2 marca 2021 r.

Dyrektorzy placówek oświatowych
-w miejscu

Szanowni Państwo,

miło mi poinformować, że Gmina Komorniki, we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
w Puszczykowie uruchamia Punkt Konsultacyjny w Komornikach. Punkt będzie miał charakter stałego
dyżuru i będzie zlokalizowany w budynku OPS przy ul. Młyńskiej 15 w Komornikach. Do końca czerwca
dyżur będzie odbywał się w każdą środę, w godz. 11.00 do 16.00. Do dyspozycji rodziców/opiekunów
i dzieci będą specjaliści z Poradni – zarówno psycholog i pedagog.
Uważamy, że z uwagi na aktualną sytuację panującej pandemii, obostrzeń i nauki zdalnej, najlepiej
będzie zacząć od szeroko rozumianego poradnictwa kierowanego do dzieci i ich rodziców. W Punkcie
nie będą więc świadczone na razie diagnozy, lecz konsultacje i porady.
Dyżur będzie miał przerwę w działaniu w miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień), by od września
wznowić działalność, być może już w większym składzie osobowym, z większą częstotliwością
i zakresem usług.
Punkt Konsultacyjny będzie otwarty w środy, od 17 marca. Zwracam się do Państwa z prośbą
o promocję tej informacji w Waszych placówkach i dotarcie z nią, przez swoich psychologów
i pedagogów do rodzin, w których obserwują potrzeby wsparcia w zakresie rozwoju swoich dzieci lub
w obszarze kompetencji wychowawczych.

Oferta dyżuru psychologa i pedagoga w Komornikach:
Porady lub konsultacje dla rodziców dotyczące:
• rozwoju dziecka
• zaburzeń rozwojowych
• trudności edukacyjnych
• trudności wychowawczych

Porady lub konsultacje dla nauczycieli/ wychowawców/ specjalistów dotyczące:
• udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole
• trudności edukacyjnych lub wychowawczych
• zwiększenia kompetencji w obszarze radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym

Mariola Witkowiak
psycholog, psychoprofilaktyk, trener
nauczyciel dyplomowany, pracujący z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. W praktyce zawodowej
posługujący się metodami Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i terapii poznawczo behawioralnej.
Kontakt: tel.: 539 679 204; mail: mariola.witkowiak@pppuszczykowo.pl

Monika Jabłońska
pedagog, trener, doradca zawodowy
nauczycielem dyplomowany, z doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą
i dorosłymi. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu Terapii
Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Treningu Zastępowania Agresji, Integracji Sensorycznej, KIDS
SKILLS, terapii poznawczo-behawioralnej oraz warsztatu trenerskiego.

Kontakt: tel.: 539 679 211, mail: monika.jablonska@pppuszczykowo.pl
Wizyty odbywają się tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, w reżimie
sanitarnym.
Jednocześnie przypominam o stałej działalności PPP w Puszczykowie i Kórniku, które zapraszają do
współpracy zarówno rodziców jak i specjalistów zajmujących się pomocą psychologicznopedagogiczną w Waszych placówkach w zakresie:
-

Konsultacje w bezpośrednim kontakcie oraz telefoniczne
Wsparcie psychologa w różnego rodzaju kryzysach
Terapię psychologiczną
Terapię pedagogiczną
Terapię logopedyczną
Diagnozę i terapię dzieci i uczniów słabosłyszących i niesłyszących
Diagnozę małych dzieci
Diagnozę problemów szkolnych i emocjonalnych
Diagnozę integracji sensorycznej
Porady zawodoznawcze (indywidualnie i grupowe na terenie szkoły)
Superwizje koleżeńskie dla pedagogów, dyrektorów i nauczycieli
Warsztaty dla dzieci i młodzieży na terenie szkoły (tematyka według potrzeby zgłaszanej przez
szkołę)
Warsztaty dla rodziców podnoszące kompetencje wychowawcze
Systematyczne spotkania dla:
• pedagogów i psychologów szkół z rejonu działania Poradni
• terapeutów pedagogicznych szkół z rejonu działania Poradni
• logopedów szkół i przedszkoli z rejonu działania Poradni
• doradców zawodowych ze szkół i placówek z rejonu działania Poradni

-

• nauczycieli przedszkoli z rejonu działania Poradni
Możliwość obserwacji dziecka w środowisku przedszkolnym oraz w środowisku szkolnym
Możliwość przeprowadzania diagnoz w środowisku domowym.

Z poważaniem
Olga Karłowska
Sekretarz Gminy Komorniki

