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SSPPEECCJJAALLIISSTTYYCCZZNNAA  PPOORRAADDNNIIAA  

PPSSYYCCHHOOLLOOGGIICCZZNNOO  ––  PPEEDDAAGGOOGGIICCZZNNAA    

DDLLAA  DDZZIIEECCII  ZZ  NNIIEEPPOOWWOODDZZEENNIIAAMMII  

EEDDUUKKAACCYYJJNNYYMMII    

w  Krakowie 

ul. Św. Gertrudy 2 

www.poradnia-psychologiczna.com 
 

 

Drodzy Czytelnicy, 

Biuletyn naszej Poradni adresowany jest do rodziców dzieci w wieku 

szkolnym, a także do pedagogów, nauczycieli, wychowawców oraz dyrektorów 

placówek oświatowych miasta Krakowa.  

W niniejszym wydaniu przedstawiamy proponowane przez nas w kolejnym 

roku szkolnym formy indywidualnej i grupowej pomocy dla dzieci w różnym 

wieku szkolnym, poruszamy zagadnienia dotyczące niektórych czekających nas 

od września zmian w oświacie oraz prezentujemy relację z Dnia Dziecka. 

 

Życzymy miłej lektury! 

 

http://www.poradnia-psychologiczna.com/


O NAS 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna dla Dzieci z 
Niepowodzeniami Edukacyjnymi w 
Krakowie istnieje od dnia 1 września 2012. 
Została  przekształcona z Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej dla Dzieci 
Dyslektycznych, działającej od 1993 roku. 
Jest ona publiczną placówką oświatowo - 
wychowawczą, która oferuje pomoc 
diagnostyczną i postdiagnostyczną dla 
uczniów krakowskich szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 
Posiada także doświadczenie w 
kompleksowym wspomaganiu szkół, 
oferuje pomoc dla pedagogów, nauczycieli i 
kadry kierowniczej. 

Proponujemy dzieciom specja-
listyczną diagnozę psychologiczno - 
pedagogiczną przyczyn ich trudności w 
nauce oraz indywidualne i grupowe zajęcia 
terapeutyczne. Specjaliści udzielają pomocy 
psychologicznej, pedagogicznej i logope-
dycznej dzieciom z niepowodzeniami 
edukacyjnym, których przyczyną są: 
specyficzne trudności w uczeniu się 
(dysleksja rozwojowa), inteligencja niższa 
niż przeciętna, zaburzenia komunikacji 
językowej (niedokształcenie mowy o typie 
afazji, jąkanie) oraz trudności adap-
tacyjne związane z różnicami 
kulturowymi lub ze zmianą środowiska 
edukacyjnego, w tym związanymi z 
wcześniejszym kształceniem za granicą.  

Priorytetem pracy Poradni jest 
udzielanie całościowej systemowej pomocy 
dziecku oraz rodzinie, poprzez diagnozę 
aktualnymi metodami badawczymi, 
specjalistyczną terapię prowadzoną od 
początku edukacji do jej zakończenia. 
Profesjonalna kadra pedagogiczna 
dysponuje najnowszym warsztatem 
diagnostyczno - terapeutycznym oraz może 
służyć pomocą przez cały okres edukacji 
dziecka. 

Nasza Poradnia mieści się przy ul. 
Św. Gertrudy 2. Zlokalizowana jest na 
obszarze Dzielnicy I Kraków - Stare Miasto, 

w samym centrum miasta, przy głównym 
trakcie komunikacyjnym. Lokalizacja 
placówki i łatwość w dojeździe do niej 
umożliwia szybsze dotarcie dzieci i 
rodziców na badania i zajęcia z każdego 
punktu w Krakowie. 

 

KRYTERIA PRZYJMOWANIA DZIECI 

I RODZICÓW 

W naszej Poradni dzieci przyjmowane są  
na prośbę rodziców. 
Rejestracja odbywa się telefonicznie lub 
osobiście w sekretariacie Poradni, od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 
8.00 do 19.00. 
 

Kryteria przyjmowania dzieci:  
- dzieci przejawiające trudności w nauce o 
dużym nasileniu; 
- dzieci z zaburzoną komunikacją językową; 
- dzieci przybywające z zagranicy i z 
mniejszości narodowych; 

 

Etapy diagnozy:  
- zespól diagnostyczno-konsultacyjny: 
podczas indywidualnego spotkania z 
Rodzicami prowadzonego przez psycho-
loga lub pedagoga dokonuje  kwalifikacji na 
badania diagnostyczne lub do pracy 
terapeutycznej;  
- odpowiednia diagnoza pedagogiczna, 
psychologiczna, logopedyczna. 

Rodzic zgłaszający się na konsultację 

powinien przynieść: 

 opinię ze szkoły – od wychowawcy dziecka 

lub nauczycieli uczących; 

 świadectwa szkolne; 

 PESEL dziecka; 

 dokumentację wcześniejszych badań 

psychologicznych, pedagogicznych 

 i logopedycznych; 

 dokumentację badań medycznych, jeżeli 

dziecko pozostaje w specjalistycznej opiece 

lekarskiej; 

 zeszyty przedmiotowe i prace pisemne 

dziecka. 

 

 



 

 

 
 

 

NASZA KADRA w roku szkolnym 2016/17 

 

 mgr Małgorzata Niewodowska: pedagog specjalny, surdopedagog,   

dyrektor  Poradni 

 mgr Małgorzata Mosur: psycholog, wicedyrektor Poradni  

 mgr Jolanta Bień: pedagog specjalny, socjoterapeuta  

 mgr Maria Borczyk: psycholog   

 mgr Magdalena Biłan-Brozenbach: psycholog  

 mgr Anna Duda: psycholog 

 mgr Agnieszka Gadecka-Tomasik: psycholog  

 mgr Katarzyna Gorzko: pedagog 

 mgr Maria Kitrasiewicz: pedagog 

 mgr Barbara Kyrc: pedagog 

 mgr Beata Leguerinel: pedagog 

 mgr Marta Masłowska: psycholog, pedagog 

 mgr Magdalena Natanek: pedagog 

 mgr Anna Paluch: psycholog, logopeda  

 mgr Anna Pasek: psycholog, logopeda 

 mgr Jolanta Radoń: pedagog 

 mgr Szymon Rozmus: pedagog 

 mgr Bożena Ruta: logopeda 

 mgr Dorota Sarna: psycholog 

 mgr Beata Sroka: psycholog 

 mgr Grażyna Witko: psycholog 

 mgr Gabriela Zwardoń-Piwowar: psycholog, logopeda 

 

 

 

 

 



 
 

 

WRZESIEŃ 2017-  

CZYLI CO NOWEGO CZEKA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI  

W NOWYM ROKU SZKOLNYM ? 
 

Można powiedzieć, że koniec wakacji 

spotka się z niemałą rewolucją w 

systemie oświaty. Zmiany w Prawie 

Oświatowym docelowo mają 

doprowadzić do utworzenia nowego 

ustroju szkolnego, który ma obejmować:  
 

 8-letnią szkołę podstawową; 

 4-letnie liceum ogólnokształcące; 

 5-letnie technikum; 

 3-letnią branżową szkołę 

pierwszego stopnia; 

 2-letnia branżowa szkoła 

drugiego stopnia; 

 3-letnią szkołę specjalną 

przysposabiająca do pracy; 

 szkołę policealną. 
 

W nowej rzeczywistości szkolnej 

zabraknie gimnazjów, które stopniowo 

będą wygaszane. Co się z nimi stanie? W 

przypadku tych, które funkcjonują w 

zespołach szkół zostaną do nich 

włączone, natomiast jednostki działające 

samodzielnie będą miały szansę 

przekształcić się w szkoły podstawowe, 

licea, technika, szkoły branżowe lub 

zostaną zlikwidowane. Decyzja o 

wyborze najlepszego rozwiązania będzie 

należała w ostateczności do gmin.  
 

Koniec z egzaminem po VI klasie. 

Zostanie on zastąpiony odpowiednimi 

testami po klasie VIII. Już wiadomo, że w 

roku szkolnym 2018/19  i w kolejnych 

(19/20, 21/21) uczniowie przystąpią do 

egzaminów z trzech przedmiotów 

obowiązkowych, czyli: języka polskiego, 

matematyki i języka obcego. Będą się 

one składały z części testowej i 

opisowej. Natomiast uczniowie w roku 

szkolnym  2021/22 dodatkowo będą 

zdawać egzamin z jeszcze jednego 

przedmiotu spośród: biologii, chemii, 

fizyki, geografii i historii.  

 



Już od września pierwszy raz zostanie 

przeprowadzony nabór do klas 

branżowych I-go stopnia, zostanie 

wprowadzona nowa podstawa 

programowa dla klas I, IV oraz VII 

szkoły podestowej. Obejmie ona również 

przedszkola wraz z oddziałami 

przedszkolnymi w szkołach 

podstawowych oraz inne formy 

wychowania przedszkolnego, szkoły 

podstawowe ‒ dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

branżowe szkoły I stopnia, szkoły 

specjalne przysposabiające do pracy 

oraz szkoły policealne. 

 

 
 

Co w roku 2019?  
 

Rodzice, jak i nauczyciele, martwią się 

kumulacją uczniów w szkołach w roku 

2019, kiedy to do szkół średnich 

równocześnie pójdą absolwenci z 

ostatniej klasy gimnazjum oraz pierwsi 

absolwenci ośmioletniej szkoły 

podstawowej. Będą to uczniowie z aż 

trzech roczników: 2003, 2004 i 2005 

dlatego, że do szkół szły już sześciolatki.  

Czy znaczna liczba osób spowoduje 

natłok w klasach? Przekonamy się za 

dwa lata.  

 

 



 

2022 i 2023? 

Dlaczego obie daty są tak istotne? W 

2022 uczniowie liceów, a w 2023 

młodzież z 4-letniego technikum ostatni 

raz będą zdawać maturę na starych 

zasadach. Oznacza to w praktyce 

wygaśnięcie starej podstawy 

programowej, która będzie 

obowiązywać równolegle z nową- 

wprowadzoną od września 2017. Zatem 

jak widać zmiany będą następować 

falami, a proces budowania nowej 

szkoły powinien dobiec do końca w 

okolicach 2023 roku. Wówczas polski 

system edukacji powinien wyglądać tak 

jak przedstawia go Ministerstwo 

Edukacji na poniższym slajdzie, 

zaprezentowanym 27 czerwca 2016 w 

Toruniu podczas debaty o edukacji 

„Uczeń. Rodzic. Nauczyciel- Dobra 

Zmiana”. 

 

 

 

 

 

Artykuł powstał w oparciu o materiały dostępne na men.gov.pl 

Opracował Szymon Rozmus 

 

 

 



 

 

RELACJA Z DNIA DZIECKA  

 
Na zdjęciu p. Małgorzata Niewodowska - Dyrektor Poradni (na wprost), pracownicy Poradni  

oraz dzieci biorące udział w zajęciach  

 

W dniu 31.05.2017 w godzinach 17:00- 

18:30 na terenie naszej Poradni odbyły 

się specjalnie zorganizowane zajęcia dla 

uczniów z okazji Dnia Dziecka. Z uwagi 

na duże zainteresowanie wydarzeniem 

ilość miejsc była ograniczona. Wśród 

przybyłych osób przeważali uczniowie 

szkół podstawowych, nie zabrakło 

również kilku miłośników gier 

edukacyjnych z gimnazjów. Dzieci w tym 

szczególnym dniu miały niepowtarzalną 

okazję oderwać się od codziennych 

obowiązków szkolnych i wykorzystać 

czas na wspólną zabawę w przyjaznym 

gronie rówieśników. Zajęcia zostały 

zorganizowane z inicjatywy pani mgr 

Katarzyny Gorzko, która wraz z 

pozostałymi pracownikami Poradni, 



dbała o miłą atmosferę i sprawny 

przebieg warsztatów. W czasie dobrej 

zabawy dzieci, rodzice mieli okazję  

zasięgnięcia pomocy i porady od 

naszych specjalistów w związku z 

efektywnym wykorzystywaniem gier 

edukacyjnych w trakcie nauki szkolnej. 

Prawie dwie godziny wspólnej zabawy 

minęły nadspodziewanie szybko, co 

spotkało się z największym 

niezadowoleniem ze strony 

najmłodszych. Pokazuje to ogromne 

zapotrzebowanie na tego typu spotkania 

rodzinne, o czym będziemy pamiętać, 

przygotowując się do organizacji 

prawdziwego święta dla dzieci w roku 

następnym. Tym samym chcemy 

podziękować przybyłym do Poradni 

uczniom i ich rodzicom za wspólnie 

spędzone popołudnie pełne nowych 

doświadczeń i wyzwań, do zobaczenia 

za rok ! 

 

Opracował Szymon Rozmus

 

 

 

  

Na zdjęciu dzieci podczas zajęć 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OFERTA ZAJĘĆ NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE, SOCJOTERAPEUTYCZNE  

I PSYCHOEDUKACYJNE 

 

 Indywidualne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci w różnym wieku 

szkolnym 

 Indywidualne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z elementami nauki języka 

polskiego  dla dzieci przybywających z zagranicy 

 Indywidualne zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w nauce 

matematyki: RAZ, DWA, TRZY, LICZYSZ TY! dla uczniów szkoły podstawowej o 

obniżonych możliwościach intelektualnych bądź ze zdiagnozowanym ryzykiem 

dyskalkulii lub głęboką dysleksją rozwojową 

 Terapia ręki z elementami Kinezjologii Edukacyjnej dla uczniów z klasy I  

 Nauka ortografii na wesoło z elementami muzykoterapii oraz gier planszowych dla 

uczniów klasy II  

 Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne z elementami socjoterapii dla uczniów klasy IV  

 Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne z elementami socjoterapii dla uczniów klasy V  

 Zajęcia z twórczego myślenia dla uczniów klasy VI  

 Dla uczniów młodszych raz w miesiącu we współpracy z biblioteką zajęcia z 

bajkoterapii dla uczniów klas I – III 

 Indywidualne zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców „Lepszy rodzic” 

 Grupowe zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla dzieci w różnym wieku szkolnym 

 Grupowe zajęcia z gry na bębnach djembe o charakterze muzykoterapii 



 

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA 

 

 Indywidualna terapia psychologiczna dla uczniów w różnym wieku szkolnym 

 Grupa terapeutyczna – grupowa terapia psychologiczna dla uczniów klas VI i VII 

szkół podstawowych 

 

BIOFEEDBACK 

 Terapia EEG-biofeedback 

 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA 

 

 Indywidualna terapia mowy dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji. 

 Grupowa terapia mowy dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji(grupy 2,3- 

osobowe dzieci i młodzież w podobnym wieku) 

 Warsztaty dla rodziców dzieci z opóźnionym rozwojem mowy (wiek przedszkolny) 

 Warsztaty dla rodziców dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji (wiek 

szkolny) 

 Zajęcia rozwijające kompetencje językowe (z wykorzystaniem metodyki nauczania 

języka polskiego jako obcego) 

 

 

Szczegółowa oferta zostanie zamieszona na początku września 2017r. 

 

 



Małgorzata Niewodowska
Dyrektor Specjalistycznej Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej Dla Dzieci
z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie
wraz z Pracownikami



 

JAK DO NAS DOTRZEĆ? 
 
 

 
 

TRAMWAJE 6, 8, 10, 13, 18 – przystanek „Św. Gertrudy” 
TRAMWAJE 1, 3, 10, 24, 52 – przystanek „Poczta Główna” 

 
 

 

Poradnia czynna od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 - 19.00 

 

ZAPRASZAMY! 
 
 
 

Więcej informacji na naszej stronie internetowej 
www.poradnia-psychologiczna.com 

 
 

 
 

Biuletyn  opracowuje zespół redakcyjny w składzie: 
mgr Małgorzata Niewodowska – dyrektor 

mgr Magdalena Biłan- Brozenbach - psycholog 
mgr Szymon Rozmus – pedagog 

 
Adres redakcji:  

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 
 Dla Dzieci Z Niepowodzeniami Edukacyjnymi  

ul. św. Gertrudy 2      
31 – 046 Kraków 

 

 


