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Porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli w zakresie wydawania
orzeczeń i opinii, specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży
oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez poradnię
Porady dla rodziców dotyczące trudności w czytaniu i pisaniu. Zajęcia
instruktażowe dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej w zakresie
poprawnego pisania. Porady dot. procedury wydawania opinii i orzeczeń.
Konsultacje i porady logopedyczne dotyczące prawidłowości rozwoju
mowy i wad artykulacyjnych. Prezentacja pomocy logopedycznych i
programów edukacyjnych dla dzieci.
Porady i konsultacje logopedyczne
Konsultacje dotyczące integracji sensorycznej
Porady i konsultacje dla rodziców dzieci z różnymi
niepełnosprawnościami, pomoc psychologiczno-pedagogiczna małemu
dziecku ( 0-7 lat) w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, trudności
dydaktycznych i problemów wychowawczych oraz dojrzałości szkolnej.
Porady i konsultacje w zakresie trudności dydaktycznych i
wychowawczych dla rodziców dzieci w wieku szkolnym ( kl. I-VI).
Pomoc dziecku w nauce - porady, instruktaż, pomoce dydaktyczne.
Specjalne potrzeby edukacyjne.
Porady i konsultacje w zakresie trudności dydaktycznych i
wychowawczych dla rodziców dzieci w wieku szkolnym ( kl. 0-III).
Pomoc dziecku w nauce - porady, instruktaż, pomoce dydaktyczne.
Konsultacje dla rodziców, uczniów i nauczycieli, dotyczące spraw
wychowawczych i dydaktycznych oraz trudności emocjonalnych w
odniesieniu do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Konsultacje i porady psychologiczne dla rodziców uczniów ze szkół
podstawowych, z różnorodnymi problemami.
Konsultacje i porady psychologiczne dla rodziców dzieci do 7 r.ż. z
różnorodnymi problemami, w tym porady w zakresie dojrzałości szkolnej.
Konsultacje psychologiczne dla rodziców, uczniów i nauczycieli,
dotyczące spraw wychowawczych i dydaktycznych oraz trudności
emocjonalnych w odniesieniu do uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych oraz konsultacje w sprawie predyspozycji
zawodowych, wyboru szkół oraz kierunku kształcenia.
Konsultacja dla rodziców w sprawie problemów wychowawczych i
emocjonalnych dzieci oraz trudności wynikających z okresu dorastania
Konsultacja dla rodziców w sprawie problemów wychowawczych i
emocjonalnych dzieci oraz trudności wynikających z okresu dorastania

