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INFORMACJA

o działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Katowicach
w roku szkolnym 2022/2023

Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna  nr  3  w  Katowicach  zaprasza  Państwa  
do kontynuowania w bieżącym roku szkolnym współpracy z naszą placówką. W naszej ofercie
zawarte są propozycje z zakresu: diagnozy, terapii,  doradztwa i profilaktyki.  Proponujemy
pomoc  dla  nauczycieli  i  rodziców  w  rozwiązywaniu  problemów  dydaktycznych  oraz
wychowawczych dzieci i młodzieży. Liczymy na dalszą i systematyczną współpracę.

Nasz adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Katowicach
  ul. Szopienicka 58
  40-431 Katowice

E-mail: poradnia@ppp3.katowice.pl   

Strona internetowa: ppp3katowice.ppp3.katowice.pl 

Telefon: 32 255-70-51 (sekretariat wew.40, faks wew.41)

Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek 

7.30 – 17.30
7.30 – 17.00
7.30 – 15.30
7.30 – 17.30
7.30 – 17.30

Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30

Dyrektorem Poradni jest: mgr Celina Głowa

Za współpracę z Państwa placówką odpowiadają
psycholog – mgr Paulina Kamińska 
pedagog – mgr Paulina Piekarska
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Godziny pracy  pracowników odpowiedzialnych za współpracę z Państwa placówką:

nazwiska
pracowników

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek

mgr Paulina
Piekarska

8.30 – 12.30 8.30 – 12.30
8.00 – 12.00

(teren)
13.30 – 17.30 13.30 - 17.30

mgr Paulina
Kamińska

13.00 – 17.00 13.00 – 17.00
8.00 – 12.00

(teren)
8.00 – 11.00 8.00 – 13.00

Oferta naszej poradni skierowana jest do dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli: 

 badania  diagnostyczne  poziomu  rozwoju,  potrzeb  i  możliwości  oraz  zaburzeń
rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

 predyspozycji i uzdolnień
 przyczyn niepowodzeń edukacyjnych
 specyficznych trudności w uczeniu się

 wspomaganie  dzieci  i  młodzieży  odpowiednio  do  ich  potrzeb  rozwojowych
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

 prowadzenie terapii dzieci i młodzieży w zależności od rozpoznanych potrzeb
 pomoc  dzieciom  i  młodzieży  w  wyborze  kierunku  kształcenia  i  zawodu  oraz

planowaniu  kształcenia  i  kariery  zawodowej,  a  także  wspieranie  nauczycieli  
w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego

 pomoc  w  rozpoznawaniu  i  rozwijaniu  indywidualnych  możliwości,  uzdolnień   
i predyspozycji dzieci i młodzieży

 wspomaganie  dzieci  i  młodzieży  z  trudnościami  adaptacyjnymi  związanymi  
z różnicami kulturowymi w tym z wcześniejszym kształceniem za granicą

 podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci    i
młodzieży 

 prowadzenie  edukacji  dotyczącej  ochrony zdrowia  psychicznego wśród młodzieży,
rodziców, nauczycieli

 udzielanie  pomocy  nauczycielom  w  rozwiązywaniu  problemów  dydaktyczno-
wychowawczych

 współpracę  w rozpoznawaniu  u  uczniów specyficznych  trudności  w uczeniu  się,  
w tym ryzyka dysleksji

 pomoc  w  udzielaniu  i  organizowaniu  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  
na terenie Państwa placówki

 pomoc  oraz  wspierani  rodziców  w przezwyciężaniu  problemów wychowawczych  
z dziećmi i młodzieżą

 podnoszenie kompetencji wychowawczej rodziców
 obserwację dzieci w grupie przedszkolnej/klasowej (wg potrzeb placówek)
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Zajęcia z uczniami na terenie szkół i przedszkoli – proponowana tematyka zajęć:

Przedszkola:
 „Nieprzyjemne  i  przyjemne…  o  emocjach  słów  kilka”  –  zajęcia  terapeutyczne

o emocjach i radzeniu sobie z nimi.
 „Jesteś ważny!”- zajęcia dotyczące nazywania mocnych i słabych stron. 
 „Komputerowe królestwo Bobrusia” – zajęcia profilaktyczne dla dzieci, które spędzają

dużo czasu przy komputerze.

Propozycja prelekcji dla rodziców dzieci przedszkolnych:

 „Jak rozwijać sprawność manualną przedszkolaka?”
 „Gotowość szkolna – co dziecko powinno umieć przed pójściem do szkoły?”

Szkoły podstawowe:

 „Jak skutecznie się uczyć?”- zajęcia o technikach uczenia się.
 „Na dobry początek” – integracja grupy klasowej (propozycja dla dzieci klas I i IV).

 
Szkoły ponadpodstawowe:

  „Rozmowa o rozmawianiu”- zajęcia dotyczące skutecznej komunikacji.
 „O budowaniu relacji”- zajęcia dotyczące budowania satysfakcjonujących relacji 

rówieśniczych. 

Ewentualne zapotrzebowanie placówki na inna tematykę zajęć i formę współpracy prosimy
przedstawić  podczas  pierwszego  spotkania  z  pracownikami  poradni  lub  w  trakcie  roku
szkolnego w razie wyniknięcia pilnych potrzeb.  

Dodatkowo -  wspomagając działania edukacyjne i  wychowawcze szkoły -  obejmujemy
na terenie naszej poradni terapią pedagogiczną i psychologiczną uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych  i  emocjonalnych oraz  oferujemy pomoc  dla  rodziców w tym
zakresie:

 zajęcia terapii pedagogicznej dla uczniów dyslektycznych oraz dzieci z grupy ryzyka
dysleksji

 zajęcia  ogólnorozwojowe  dla  uczniów  przedszkoli  oraz  młodszych  klas  szkól
podstawowych

 terapia psychologiczna i spotkania terapeutyczne dla rodzin dla uczniów z problemami
emocjonalnymi 

 konsultacje dla rodziców w sprawie trudności u dzieci (porady, psychoedukacja)

Do  udziału  w  zajęciach  warsztatowych  i  terapeutycznych  dzieci  są  zgłaszane  
przez rodziców – prosimy więc o poinformowanie  rodziców o możliwości  skorzystania   
z oferowanej przez naszą poradnię formy pomocy. Zgłoszenia do zajęć przyjmujemy przez
cały rok szkolny.
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Opiekę logopedyczną nad państwa placówką sprawuje: mgr Sylwia Parkitny.
Informacja o ofercie poradni z tego zakresu zostanie przekazana odrębnie.

Dział orientacji i poradnictwa zawodowego prowadzą: 
psycholog – mgr Mariola Kiera  oraz pedagog – mgr Bernadetta Michalczyk
Informacja o pracy i ofercie tego działu także zostanie przekazana odrębnie.

Informacje ogólne

Dzieci  i  młodzież  można  zgłaszać  do  naszej  poradni  w  ciągu  całego  roku  szkolnego.
O terminie wizyty decyduje kolejność zgłoszeń.  Prosimy o informowanie rodziców o celu
skierowania  dziecka/ucznia  do  poradni  (ich  obecność  w     trakcie  wizyty  w  poradni  jest  
niezbędna i obowiązkowa).

Przy  kierowaniu  dzieci  i  młodzieży  do  naszej  poradni  prosimy  (w  miarę  możliwości)  
o opinię dotyczącą kierowanej osoby z opisem problemów sporządzoną przez wychowawcę
lub nauczycieli przedmiotów, lub zatrudnionych w szkole specjalistów. Prosimy o tym fakcie
poinformować rodziców dzieci/uczniów.  Opinia będzie bardzo pomocna w trakcie diagnozy
ucznia, ponieważ przybliży funkcjonowanie ucznia na terenie szkoły. 

Opinię do szkoły po badaniach w naszej poradni przesyłamy wyłącznie na pisemny wniosek
rodziców. Na  życzenie  rodziców  wystawiamy  pisemną  informację  o  godzinach  pobytu
dziecka/ucznia w poradni. 

     
              

Dyrektor PPP nr 3 zwraca się z prośbą o zapoznanie z niniejszą informacją wszystkich
nauczycieli  oraz o umieszczenie w widocznym (również dla rodziców) miejscu adresu
naszej poradni, adresu strony internetowej oraz numeru telefonu i godzin pracy.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY  !!!
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