
 

 

Szanowni Rodzice, Nauczyciel, Uczniowie 

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji i porad w formie zdalnej ze specjalistami z Poradni. 

Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.  

Jak rozmawiać z dzieckiem o koronawirusie?  - psycholog Anna Paszczuk, tel. 603 451 277  

Jak radzić sobie ze stresem? - psycholog Anna Paszczuk, tel. 603 451 277  

Jak rozpoznać i reagować na tzw. “trudne” zachowania dzieci? - psycholog Anna Paszczuk, tel. 

603 451 277  

Jak wspierać nastolatka w czasie epidemii? – psycholog Katarzyna Wawrzecka-Ratajczak, tel. 

600 732 546  

Jak radzić sobie z lękiem? – psycholog Katarzyna Wawrzecka-Ratajczak, tel. 600 732 546 – 

konsultacje dla Rodziców i Nastolatków  

Jak wspierać w czasie epidemii dziecko i nastolatka w spektrum autyzmu? – psycholog 

Justyna Michałowska, tel. 506 289 960 

Wypalenie rodzicielskie- jak dbać o swoje potrzeby i radzić sobie z własnymi emocjami w 

czasie epidemii – konsultacje dla rodziców dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością – 

psycholog Justyna Michałowska, tel. 506 289 960 

Jak dbać o efektywną komunikację w warunkach stresu (epidemii) – psycholog Anna Fąs, 

anna.fas@poczta.wp.pl 

Odroczenie od obowiązku szkolnego – konsultacje, procedury  - dyrektor Poradni Aleksandra 

Ruducha, tel. 502 081 846 

Praca z dzieckiem z wadą słuchu w warunkach domowych – pedagog, surdopedagog Paulina 

Kołakowska, tel. 607720948  

Doradztwo zawodowe – pedagog, doradca zawodowy Aurelia Binkowska, tel. 606896355  

Praca z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w nauce oraz z dzieckiem ze zdiagnozowaną 

niepełnosprawnością intelektualną lub niepełnosprawnością wzrokową – pedagog Laura 

Litkowska-Mały, tel. 604 500 1717  

Praca z dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy – logopeda Aniela Ambrożewicz, tel. 

783030442  

Dla Nauczycieli, codziennie w godz. 9.00-13.00 

Dostosowanie i indywidualizacja pracy z uczniem ze spektrum autyzmu w warunkach pracy 

zdalnej – psycholog Justyna Michałowska, tel. 506 289 960 



 

Praca z dzieckiem z wadą słuchu w warunkach pracy zdalnej – pedagog, surdopedagog 

Paulina Kołakowska, tel. 607720948 

Zachęcanie do współpracy w warunkach pracy zdalnej  – psycholog Anna Fąs, 

anna.fas@poczta.wp.pl 

Praca z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz z dzieckiem z  

niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością wzrokową – pedagog Laura 

Litkowska-Mały, tel. 604 500 1717  

Jak wspierać emocjonalnie dzieci i młodzież w okresie epidemii – psycholog Justyna 

Michałowska, tel. 506 289 960 

 

Informacja dla Rodziców dzieci ubiegających się o opinię  
w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego 

 
Rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prosimy o 

kontakt z Poradnią w celu złożenia wniosku wraz z dołączoną opinią z przedszkola 

Rodziców dzieci, które wymagają odroczenia obowiązku szkolnego, ale nie posiadają 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – ze względu na konieczność przeprowadzenia 

badań potwierdzających taką potrzebę – prosimy o kontakt z Poradnią 

 

W sprawie konsultacji związanych z odroczeniem kontaktować się można z dyrektorem 

Poradni – tel. 502 081 846 

 

 


